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  .لتصنيف العناصر  دورى حقيقىجدول  أول

 يبا تصاعدياً حسب أوزانها الذرية .جدول رتبت فيه العناصر ترت

                                                                                    ترتيب العناصر تصاعدياً حسب أوزانها الذرية .

 

 اجلدول الدورى ملندليف

 الدورات . جدول مندليف ىفقية فالصفوف األ

 اجملموعات . جدول مندليف ىسية فأعمدة الراأل

 مبادئ الكيمياء م . 1871لمندليف عام  ل الدورىدوفيه الج كتاب نشر

 ةيخواص األشعة السين . ليفدمنعند  دورية خواص العناصر تعديلدراسة لموزلى أدت إلى 

 إلى جدول مندليف .مجموعة عناصر أضافها موزلى 

 . عناصر المجموعة الصفرية فى الجدول الدورى الحديث

 . الغازات التى يكتمل مستواها الخارجى باإللكترونات فى ذراتها

 

 العناصر اخلاملة

 )الغازات اخلاملة(

 يبا تصاعدياً حسب أعدادها الذرية .جدول رتبت فيه العناصر ترت

 الذرية . ترتيب العناصر تصاعدياً حسب أعدادها

 

 اجلدول الدورى ملوزىل

جدددول رتبددت فيدده العناصددر ترتيبددا تصدداعدياً حسددب أعدددادها الذريدد ة   و ريقددة مددل  

 مستويات الطاق ة الفرعي ة باإللكترونات .  

 

 اجلدول الدورى احلديث

 مستويات الطاقة الرئيسية . K , L , M , N , Oباألحرف يرمز لها 

 . s , p , d , fباألحرف يرمز لها 

                                                                                       .  الذرة فى للطاقة الحقيقية المستويات

 

 مستويات الطاقة الفرعية

 ( .  (Bنوع من العناصر يرمز له بالحرف

 ابعة .بداية من الدورة الر s , pمجموعة العناصر التى تفصل بين الفئتين 

 العناصر التى تقع فى منتصف الجدول الدورى .

         . 2A , 3Aعناصر فى الجدول الدورى تقع بين المجموعتين 

 

 العناصر االنتقالية

 (dعناصر الفئة )

 (sالفئة )عناصر  مجموعة العناصر التى تشغل المنطقة اليسرى من الجدول الدورى الحديث . 

 (pالفئة )عناصر  لمنطقة اليمنى من الجدول الدورى الحديث .مجموعة العناصر التى تشغل ا

 الفئة التى تشمل العناصر االنتقالية فى الجدول الدورى الحديث .  

 . يث بدأ ظهورها فى الدورة الرابعةدات الجدول الدورى الحئة من فئف

 

 (dالفئة )

 نيدات .يكتيدات واألانسالسل الالنث ىعل ىتحتو ىالفئة الت

 الالنثانيدات واألكتينيدات .يث وتكونت من دورى الحدول الدل الجفأسشغلت 

 

 (fالفئة )

 عدد البروتونات الموجبة الشحنة داخل نواة ذرة العنصر .   

                         .                   النواة حول الطاقة مستويات فى تدور التى االلكترونات أعداد مجموع

 

  العدد الذرى

اصر لها نفس عدد مستويات الطاقة المشغولة باإللكترونات وتختلف فدى خواصدها عن

تشدتمل علدى عناصدر  يدر متشدابهة فدى الخدواص وتتددر  خواصدها مدن / الكيميائية 

 يسار الجدول إلى يمينه .

 

 عناصر الدورة الواحدة

 قم الدورةر . غولة باإللكترونات فى ذرة العنصردد مستويات الطاقة المشعرقم يدل على  

 رقم اجملموعة .ذرة العنصر إلكترونات مستوى الطاقة األخير فى  ددعرقم يدل على 

*************************************************************************** 

 
 

 

     

 . مجموعه رأسية 18 أفقية و اتدور 7من  الدورىيتكون الجدول  – 1

 و أول جدول دورى حقيقى لتصنيف العناصر .ه مندليفيعتبر جدول  – 2

 : اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية : 1س 

 

 : أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:  2س 
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 . حسب أوزانها الذرية تصاعدياجدول مندليف تترتب العناصر  ىف – 3

 .  موجبة الشحنة بروتونات على ىرذرفورد أن نواة الذرة تحتو ىاكتشف العالم النيوزلند – 4

 . الدورة تشابه فى رقمت تقع 5D , 4W , 3Xالعناصر بينما  المجموعةتشابه فى رقم ت 19Z , 11Y , 3Xالعناصر  – 5

 . االنتقالية( على العناصر dتشتمل الفئة ) – 6

 ى .أسفل الجدول الدور ىف األكتنيدات و الالنثانيداتبوضع سالسل  ىالعالم موزلقام  – 7

 عناصر فإنهاعنصراً متوفراً بالقشرة األرضية أما بقية ال 92عنصراً منها  118عدد العناصر المعروفة حتى اآلن  – 8

 . تحضر صناعياً تحت ظروف خاصة      

 . أوزانها الذرية رتب مندليف العناصر على حسب التشابه فى – 9

 . مستويات الطاقة الفرعيةمن عدد محدد من  رئيسى اقة  وىيتكون كل مست – 10

  ة مل  و ريق ة  أعدادها الذريدى فى   لتصاعادر    للتر تبعا   ف العناص م تصني  فى الجدول الدورى الحديث ت – 11

 . باإللكترونات مستويات الطاقة الفرعية        

 . (2A) 2و  (1A) 1 من المجموعتين   sتتكون الفنة – 12

  . يمين الجدول الدورى pة ئيسار الجدول الدورى  بينما تقع عناصر الف sة ئتقع عناصر الف – 13

 مجموعات . 10من  وهى تتكون الرابعة ة  من الدوريبدأ ظهور العناصر االنتقالية ابتدا – 14

  . الجدول الدورى وسط dة ئ  بينما تقع عناصر الف الجدول الدورىأسفل  fتقع عناصر الفئة  – 15

 بالجدول (2A) 2والمجموعة  الرابعةالعنصر الذى يحتوى مستوى  اقته الرابع على إلكترونين  يقع فى الدورة  – 16

 حديث. الدورى ال        

 . 4يكون عدده الذرى    2Aفى الدورة الثانية والمجموعة عالعنصر الذى يق – 17

 .اسم العدد الذرى موزلىالعالم  أن نواة الذرة تحتوى على بروتونات موجبة وأ لق على عددها رفوردذراكتشف  – 18

  . 7فى أثقل الذرات  وعددها اإللكتروناتالتى تدور فيها  مستويات الطاقة الرئيسيةاكتشف بور  – 19

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 
 

 

ً الحديث ترتب فيه العناصر تنازلي ىالجدول الدور – 1  (×)حسب أوزانها الذرية .  ا

 ().  جدول لتسهيل دراستها ىتم تصنيف العناصر الكيميائية ف – 2

 (×) ية .قدورات أف المتشابهة فى والكيميائية الفيزيائيةناصر ذات الخاصية تم وضع الع – 3

 () . وفق أوزانها الذرية تنازليا ترتيبارتب مندليف العناصر  – 4

 () مثل النيكل والكوبلت . مكان واحد ىقام مندليف بوضع أكثر من عنصر ف – 5

 () موجبة الشحنة . على بروتونات ىاكتشف رذرفورد أن نواة الذرة تحتو – 6

 () . نفس الدورة ىيسبقه ف ىالذ لكل عنصر بمقدار الواحد الصحيح عن العنصر ىيزداد العدد الذر – 7

 () . اكتشف العالم بور مستويات الطاقة األساسية – 8

 (×) . d)مجموعات العناصر االنتقالية بالرمز )لمز ري – 9

 (×) . عنصرا  92المعروفة إلى اآلن  رعدد العناص – 10

 (×) ات .عترتبت فى خمس مجمو (p)عناصر الفئة  – 11

                    (×) . متتاليةتقع فى دورة واحدة وثالث مجموعات  20Z , 15Y , 4Xالعناصر  – 12

 (×) . عد الجدول الدورى لموزلى أول جدول دورى حقيقى لتصنيف العناصري – 13

 (×) . الزيادة فى أوزانها الذرية ورى الحديث من اليسار إلى اليمين حسبرتبت العناصر فى الجدول الد – 14

 (×)عنصراً .  118عدد العناصر فى الجدول الدورى لمندليف  – 15

 (×) . dتقع الغازات النبيلة ضمن عناصر الفئة  – 16

 ()مجموعات رأسية فى الجدول الدورى الحديث .  10تشغل العناصر االنتقالية  – 17

  (×) عناصر الدورة الواحدة متشابهة فى الخواص . – 18

 (×) تبدأ كل مجموعة فى الجدول الدورى الحديث بمل  مستوى  اقة جديد باإللكترونات . – 19

 p  .()أكبر من عدد مجموعات الفئة  dعدد مجموعات الفئة  – 20

 أمام ما يلى :)×( ( أو عالمة : ضع عالمة ) 3س 
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 ( هوفمان - موزلى  – مندليف  – بور)            .    الطاقة فى الذرةالعالم ................ مستويات  أكتشف – 1

 ( عنصر  81  – عنصر  831 – عنصر  811 – عنصر  812........... )  المعروفة حتى اآلن عدد العناصر – 2

 ى ........................الحالة العادية يكون عدد االلكترونات السالبة فيها يساو ىالذرة ف – 3

 ( نصف عدد النيوترونات –ضعف عدد البروتونات  – عدد النيوترونات – توناتعدد البرو)                              

 ى ..............................للعنصر يساوى العدد الذر – 4

 مجموع أعداد النيوترونات الموجودة داخل نواة الذرة .  ●      

 .تويات الطاقة حول نواة ذرته مس ىمجموع أعداد االلكترونات التي تدور ف ●      

 عدد البروتونات داخل النواة .  ●      

 . صحيحتان ج ب    ●      

 ( الطاقة ىمستو –النواة  – المجموعة –الدورة ............     )  نفس ىالخواص ف ىتقع العناصر المتماثلة ف – 5

 .................. المستقبل هو ىالمكتشفة ف جدوله ليمأل بالعناصر المالئمة ىترك فجوات ف ىالعالم الذ – 6

 (  مندليف –بور  –نيوالندز  –) موزلى                                                                                                    

    )f ) –d  –p  – S...        ى ...........ه ىالجدول الدور ىف   1A     2Aعلى مجموعات  ىتحتو ىالفئة الت – 7

 ......................... هى عناصر ىالجدول الدور ى( فd) ىتشغل الفئة الوسط ىالعناصر الت – 8

  ( خاملة – انتقالية –قلوية أرضية  –قلوية )                                                                                             

 ى ......................الجدول الدور ىة فعينتمى إلى نفس المجمو ىمما يأت ىأ – 9

                                                                                  (Na , C  – Na , Li –Na , Cu  –Na , Ne  ) 

 ( بور – رذرفورد – ىموزل –مندلف )   ........ نة هواكتشف أن نواة ذرة العنصر موجبة الشح ىالعالم الذ – 10

  ى (هالوجين رعنص – ىعنصر فلز –  از خامل – ىعنصر انتقال)  ( يعتبر  18) ىعدده الذر ىالعنصر الذ – 11

 (19 – 9 – 7 – 2ى )عدده الذر ىالعنصر الذ ى( يماثل في تركيبة الكيميائ 11) ىعدده الذر ىالعنصر الذ – 12

 الخامسة ( – الرابعة –الثالث  –............           ) الثانية  أ ظهور العناصر االنتقالية ابتدا  من الدورةيبد – 13

 ( 116 – 92 – 67 – 76.          )  عنصراً .............. عدد عناصر الجدول الدورى لمندليف  – 14

 . واحد................... حدة بمقدار فى جدول موزلى كل عنصر يزيد عما يسبقه فى الدورة الوا – 15

 (   وزن ذرى – اقة مستوى   – ونبروت  – نيوترون )                                                                            

 (  الغازات الخاملة –الالنثانيدات  –الالفلزات  –.................              ) الفلزات  تضم المجموعة الصفرية – 16

 (  10 – 8 – 7 – 5)  مستويات......... الذرات المعروفة حتى اآلن  عدد مستويات الطاقة الرئيسية فى أثقل – 17

 (  8 – 7 – 4 – 3.                                           )  فئات............ يتكون الجدول الدورى الحديث من  – 18

 .األولى  الدورة ا باستثنوى............... فى كل دورة من دورات الجدول الدورى يسا pالفئة عدد عناصر  – 19

                                                                                                                     (2 – 6 – 10 – 14  ) 

 أ   ج  معاً ( – 16 –  13–  6فى الجدول الدورى الحديث هو ............... ) 6Aالترقيم الحديث للمجموعة  – 20

    f ) – d –p  –( Sتتبع الفئة ..........................                           3Bعناصر المجموعة  – 21

 تشتمل المجموعة الثامنة من الجدول الدورى الحديث على ................... – 22

 أربعة أعمدة (  – ثالثة أعمدة –عمودين  –) عمود واحد                                                               

 األكتينيدات (   –الالنثانيدات  – العناصر االنتقالية –باسم ............. ) العناصر الخاملة  dتعرف عناصر الفئة  – 23

 (  p , s  –p , d , s  –p , f , s  – f , d , p , sصر من الفئات ..................      )تضم الدورة الرابعة عنا – 24

 يقع فى .................... من الجدول الدورى الحديث . 19Xالعنصر  – 25

 ة .     الدورة الثالثة والمجموعة الرابع ●.                      الدورة الرابعة والمجموعة األولى ●         

 الدورة الثالثة والمجموعة التاسعة .      ●الدورة الرابعة والمجموعة الرابعة.                      ●         

 أى أزوا  العناصر التالية تقع فى نفس الدورة من الجدول الدورى الحديث ؟ ..................... – 26

                                                           (Ne 10Na , 11 – Cl17Na , 11 –Li 3He , 2 –Ne 10Ar , 18 ) 

 (  13 – 12٫5 – 12 – 11)     جميع األعداد التالية تصلح أن تكون أعداداً ذرية ما عدا ................    – 27

 أحجامها ( – أوزانها –أعدادها )         ترتبت عناصر الجدول الدورى لمندليف تصاعدياً حسب ................ – 28

 االنتقالية (   – الثامنة –( هى المجموعة ) الصفرية 10 , 9 , 8) المجموعة الرأسية التى تأخذ الترقيم الحديث – 29

 (       9 – 7 – 2 – 5)    عدده الذرى .......  5Aالعنصر الذى يقع فى الدورة الثانية والمجموعة  – 31

 : رت اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاةاخ:  4س 
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 ع فى .................... بالجدول الدورى الحديث .يق 13Alالعنصر  – 32

 .      2Aالدورة الثانية والمجموعة  ●.                         3Aالدورة الثالثة والمجموعة  ●         

 .      3Aالدورة الثانية والمجموعة  ●.                         2Aالدورة الثالثة والمجموعة  ●         

 النسب ة بين عناصر الجدول الدورى الحديث التى تحضر صناعياً   والعناصر المتوفرة فى القشرة األرضي ة  – 33

 (  13:  46 / 46:  13 / 31:  6 / 6:  31تساوى .................                                               )          

 (  32 – 18 – 8 – 2ل الدورى الحديث ...................               ) عدد عناصر الدورة الثالثة فى الجدو – 34

 (  20 – 15 – 9 – 7تشبه خواص العنصر الذى عدده الذرى     )  12خواص العنصر الذى عدده الذرى  – 35

 فيكون عدده 14  وعدد النيوترون  ات فى نواة ذرت ه يساوى  13عنصر يق ع فى الدورة الثالث ة والمجموع ة  – 36

 (  20 – 24 – 27 – 30)                                الكتلى ....................                                                   

*************************************************************************** 
  

 

 
 

وخواصها الكيميائيدة  لسهولة دراستها وإيجاد عالقة بين العناصر عناصرتعدد محاوالت العلما  لتصنيف ال

 .                                       والفيزيائية

 ألنه تنبأ بإمكانية اكتشاف عناصر جديدة وحدد قيم أوزانها الذرية  ترك مندليف خانات فار ة فى جدوله الدورى

 للتشابه الكبير فى خواصهم . دة وضع مندليف ألكثر من عنصر فى خانة واح

أخل مندليف بالترتيب التصاعدى لألوزان الذريدة 

 لبعض العناصر

 لوضعها فى المجموعات التى تتناسب مع خواصها .

كددان مندددليف سيضدددطر إلددى التعامدددل مددع ن دددائر 

 العنصر الواحد على أنها عناصر مختلفة

 .   الختالف أوزانها الذرية

مجموعددة رئيسددية إلددى قسددم مندددليف عناصددر كددل 

 Bو    Aمجموعتين فرعيتين هما

 ألنه وجد فروقاً بين خواصهما . 

جدول مندليف كان  يدر مهيدأ للتعامدل مدع ن دائر 

 العنصر الواحد 

ألنه كان سيضطر إلى التعامل مع ن ائر العنصر الواحدد علدى أنهدا 

 عناصر مختلفة الختالف أوزانها الذرية .

صددر تصدداعدياً حسددب أعدداد مددوزلى ترتيددب  العنا

 أعدادها الذرية 

بسددبب اكتشدداف رذرفددورد أن نددواة الددذرة تحتددوى علددى بروتونددات 

موجبددة الشددحنة واكتشددافه هددو بعددد دراسددته لألشددعة السددينية أن 

دورية العناصر ترتبط بأعدادها الذرية وليس بأوزانها الذريدة كمدا 

    كان يعتقد مندليف .                                      

ال يمكددن أن يكتشددف العلمددا  عنصددراً جديددداً بددين 

 عنصرين متجاورين فى دورة واحدة

ألن العدددد الددذرى للعنصددر هددو مقدددار صددحيح ويددزداد فددى الدددورة 

 الواحدة من عنصر إلى العنصر الذى يليه بمقدار واحد صحيح .

يعددد الجدددول الدددورى الحددديث أفضددل المحدداوالت 

 لتصنيف العناصر حتى اآلن

  

خلوه من العيوب التى اكتشفها العلمدا  فدى الجدداول السدابقة كمدا ل

رتبت  العناصر فيه تبعاً ألعددادها الذريدة و ريقدة مدل  مسدتويات 

 الطاقة باإللكترونات .

يقدددع فدددى الددددورة الثانيدددة  8Oعنصدددر األكسدددجين 

 بالجدول الدورى  16والمجموعة 

سدتوى  اقتده ألن إلكتروناته تتوزع فى مستويين للطاقة كمدا أن م

 إلكترونات .                                          6األخير يدور به 

فددى نفددس الدددورة  11Na ,  12Mgيقددع كددل مددن  

 بالجدول الدورى

ألن كددل منهمددا تدددور اإللكترونددات فددى ذرتدده فددى ثددالث مسددتويات 

 للطاقة . 

فدددى مجموعدددة  20Ca ,  12Mgيقدددع كدددل مدددن   

 واحدة بالجدول الدورى

 ألن كل منهما يدور فى مستوى  اقته األخير إلكترونان فقط .  

عناصر المجموعدة الواحددة فدى الجددول الددورى 

 الحديث متشابهة الخواص

 التفاقها فى عدد إلكترونات مستوى الطاقة األخير .

 , 11Naيتشدددابه خدددواص عنصدددرى الصدددوديوم  

 19Kالبوتاسيوم  

 ير على إلكترون واحد .ألن كل منهما يحتوى مستوى  اقته األخ

 مستويات . 7ألن عدد مستويات الطاقة فى أثقل الذرات المعروفة  دورات ؟ 7عدد دورات الجدول الدورى الحديث 

*************************************************************************** 
 

 :علل ملا يأتى :  5س 
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 ترك لها خانات فار ة فى جدوله الدورى .          تنبؤ مندليف بإمكانية اكتشاف عناصر جديدة .    

أ لددق العددالم مددوزلى مصددطلح العدددد الددذرى علددى عدددد البروتونددات  اكتشاف البروتونات فى نواة الذرة .

 الموجبة الموجودة فى نواة الذرة .

رتبط بأعدددادها الذريددة ولدديس اكتشدف أن دوريددة خددواص العناصددر تدد دراسة موزلى لخواص األشعة السينية .                    

 بأوزانها الذرية وأعاد ترتيب العناصر فى جدوله على هذا األساس.

إعددادة ترتيددب العناصددر فددى الجدددول الدددورى الحددديث حسددب  ريقددة  اكتشاف مستويات الطاقة الفرعية .

 مل  هذه المستويات باإللكترونات .

*************************************************************************** 
  
 

1 –/ K  FQ / O / L /     .                   (رموز بعض مستويات الطاقة الرئيسية  )                         

2 – Mg12Cl / 17N / 7F / 9 .                 ( عناصر تنتمى للفئةp  ) 

3 – Li 3Na / 11/  Mg12K / 19      .       (1قع فى المجموعة عناصر تA )                

4 – Li 3C / 6Be / 4/  Al13 .                 (عناصر تقع فى الدورة الثانية ) 

6 – 186B / 1B / 8 /  .                        ( بعض مجموعات الفئةd ) 

*************************************************************************** 
 

 

 اجلدول الدورى احلديث اجلدول الدورى ملوزىل اجلدول الدورى ملندليف
رتبددددت فيدددده العناصددددر ترتيبدددداً 

تصدددددداعدياً حسددددددب أوزانهددددددا 

 الذرية .  

رتبددت فيدده العناصددر ترتيبدداً 

تصددداعدياً حسدددب أعددددادها 

 الذرية .  

 رتبت فيه العناصر ترتيباً تصاعدياً حسب :

 أعدادها الذرية .   ●

 ستويات الطاقة الفرعية باإللكترونات .  ريقة مل  م ●

*************************************************************************** 

 fالفئة  dالفئة  pالفئة  sالفئة 
تشددغل المنطقددة اليسددرى 

 من الجدول الدورى .                               

تشغل المنطقة اليمنى من 

 الجدول الدورى .

تشدددغل المنطقدددة الوسدددطى 

 من الجدول الدورى .

 .توجد أسفل الجدول الدورى

تتكدددون مدددن مجمدددوعتين 

 2A (2) 1A , (1هما )

 مجموعات 6تتكون من 

3A(13) : 0 (18) 

 مجموعدات 10تتكون مدن 

3B(3) : 2B (12) 

تتكون من سلسدلتين أفقيتدين همدا 

 األكتينيدات .    والالنثانيدات 

*************************************************************************** 

 عناصر اجملموعة الرأسية عناصر الدورة األفقية

 عناصر متشابهة الخواص .  عناصر  ير متشابهة الخواص . 

تختلددف فددى عدددد إلكترونددات مسددتوى الطاقددة األخيددر 

 وفى الخواص الكيميائية .

األخير وفى الخدواص  تتفق فى عدد إلكترونات مستوى الطاقة

 الكيميائية .

تتفددددددق فددددددى عدددددددد مسددددددتويات الطاقددددددة المشددددددغولة 

 باإللكترونات .

 تختلف فى عدد مستويات الطاقة المشغولة باإللكترونات .

 تتدر  الخواص من أعلى إلى أسفل . تتدر  الخواص من اليسار إلى اليمين .

عدددة يدددل علدددى عدددد إلكتروندددات مسددتوى الطاقدددة رقددم المجمو رقم الدورة يدل على عدد مستويات الطاقة .

 األخير .

*************************************************************************** 
 

 : ما النتائج املرتتبة على:  6س 

 

 : استخرج الكلمة الشاذة ثم اكتب ما يربط بني باقى الكلمات:  7س 

 

 : كل منقارن بني  :  8س 
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 67 عدد عناصر الجدول الدورى لمندليف .

 118 عدد عناصر الجدول الدورى الحديث حتى اآلن .

 92 عدد العناصر المتوفرة فى القشرة األرضية .

 7 عدد مستويات الطاقة الرئيسية فى أثقل الذرات المعروفة حتى اآلن .

 1 مقدار الزيادة فى العدد الذرى من عنصر إلى العنصر الذى يليه فى نفس الدورة .

 4 عدد فئات الجدول الدورى الحديث .

 18 الجدول الدورى الحديث . مجموعاتعدد 

 7 الجدول الدورى الحديث . دوراتعدد 

*************************************************************************** 

 

 : ( اسهامات بعض العلماء1)

 

 عنصراً فى كتابه مبادئ الكيميا  . 67قام بنشر جدوله الدورى الذى يضم  ● مندليف

 رتب العناصر متشابهة الخواص في أعمدة رأسية )المجموعات( . ●

 . امد فروقاً بين خواصهووجل (A,B)مجموعتين فرعيتين  إلى وعة رئيسيةمجمقسم عناصر كل  ●

 عند االنتقال من يسار الجدول ة  الذري أوزانه  احسب ترتيباً تصاعدياً تترتب العناصر  أناكتشف  ●

 )الدورات( . إلى يمينه فى الصفوف األفقية     

 دة .خواص العناصر بشكل دورى مع بداية كل دورة جدياكتشف أن  ●

 رذرفورد
 

 . على بروتونات موجبة الشحنة تحتوىاكتشف أن نواة الذرة 

 أ لق مصطلح العدد الذرى على عدد البروتونات الموجبة داخل نواة الذرة . ● موزىل

 وليس أن دورية خواص العناصر ترتبط بأعدادها الذريةبعد دراسته لخواص األشعة السينية اكتشف  ●

 بأوزانها الذرية .     

   قام ببعض التعديالت على جدول مندليف : ●

ً  العناصر رتب ♠      . الذريةحسب أعدادها  تصاعديا

 العناصر التى تم اكتشافها بعدو الخاملةالغازات  التى تضمالصفرية  ه المجموعةإلى جدولأضاف  ♠    

 مندليف .إعداد جدول       

 ألكتينيدات .خصص مكاناً اسفل جدوله لعناصر الالنثانيدات وا ♠    

  بور

 اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية فى الذرة .

 : مميزات وعيوب اجلدول الدورى ملندليف( 2)

 

 عيوب اجلدول الدورى ملندليف مميزات اجلدول الدورى ملندليف

تنبأ باكتشاف عناصدر جديددة وحددد قديم أوزانهدا 

 الذرية وترك لها خانات فار ة فى جدوله .        

ى اإلخددالل بالترتيددب التصدداعدى لددألوزان الذريددة لددبعض اضددطر إلدد

 العناصر لوضعها فى المجموعات التى تتناسب مع خواصها .

صددددحح األوزان الذريددددة المقدددددرة خطددددأ لددددبعض 

 العناصر .

كان سيضطر إلى التعامل مع ن ائر العنصر الواحدد ) التدى اكتشدفت 

 لذرية .   فيما بعد ( على أنها عناصر مختلفة الختالف أوزانها ا

 

 

 

 : اذكر الرقم الدال على كل من:  9س 

 

 مالحظات هامة
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 : عند حل أسئلة )أوجد العدد الذرى للعنصر الذى يسبقه أو يليه يف نفس الدورة أو اجملموعة( 3)

 ( .1فى الدورة الواحدة ) يزداد العدد الذرى للعنصر عن الذى يسبقه بمقدار  ●

  .    1أما يسبقه ننقص  1: يليه نزود  أى   

  3Li( ما عدا الليثيوم 8الذرى للعنصر عن الذى يسبقه بمقدار فى المجموعة الواحدة ) يزداد العدد  ●

 . 1بمقدار  1Hالذرى عن عنصر الهيدروجين  الذى يزداد عدده   

 . 8أما يسبقه ننقص  8: يليه نزود  أى   

 : العالقة السابقة تنطبق على العناصر حتى الدورة الثانية أما إذا كان العنصر  خار  المنهج ●

 ( كما يتضح  32السادسة نزود  / الخامسة أو 18الرابعة نزود  لدورة ) الثالثة أوايقع فى    

 من الجدول المقابل وهو لإل الع فقط .    

 :  مثال ●

 فى الجدول الدورى الحديث استنتج :  Xالشكل المقابل يوضح التوزيع االلكترونى لعنصر 

 الذى يسبقه فى نفس الدورة .A العدد الذرى للعنصر  ●

 الذى يليه فى نفس الدورة . Y العدد الذرى للعنصر  ●

 الذى يليه فى نفس المجموعة . Zالعدد الذرى للعنصر  ●

 :  الحل

  X – 1  =6 – 1  =5= العدد الذرى للعنصر A العدد الذرى للعنصر  ●

    X  +1  =6  +1  =7= العدد الذرى للعنصر  Y العدد الذرى للعنصر  ●

    X  +8  =6  +8  =14= العدد الذرى للعنصر  Zنصر العدد الذرى للع ●

***********************************************************************                       

 : عند حل أسئلة عنصر فلزى يتحد مع األكسجني واملطلوب العدد الذى للعنصر( 4)

 نصر فإذا كان األكسيد صيغته : بالن ر إلى صيغة األكسيد نحدد تكافؤ الع ●

   ♠ X2O3  ( يحتوى مستوى الطاقة األخير على ثالثة إلكتروناتيكون تكافؤ العنصر ثالثى. ) 

   ♠ XO  ( يحتوى مستوى الطاقة األخير على إلكترونايكون تكافؤ العنصر ثنائى. )ين 

   ♠ X2O  ( ى إلكترونيحتوى مستوى الطاقة األخير عليكون تكافؤ العنصر أحادى . )واحد 

 من خالل معرفة رقم الدورة يمكن تحديد العدد الذرى للعنصر .    ●

 :  مثال ●

 فما هو عدده الذرى ؟‘ ويقع فى الدورة الثالثة  X2O3فلزى يتحد مع األكسجين ويكون أكسيداً صيغته  Xعنصر 

 :  الحل

 ( . العنصر يقع فى الدورة الثالثة ) يحتوى على ثالثة مستويات  اقة

 ) تكافؤ العنصر ثالثى   أى يحتوى مستوى الطاقة األخير على ثالثة إلكترونات ( . X2O3صيغة األكسيد 

  13=  3+  8+  2العدد الذرى للعنصر = 

*************************************************************************** 

 

 : دول الدورى احلديث( حدد موقع كل من العناصر التالية فى اجل1)

 

 

 

 
 

 : ما العدد الذرى للعناصر التالية( 2)

 .   عنصر يقع فى الدورة األولى والمجموعة الصفرية  – 1

 .    3Aعنصر يقع فى الدورة الثانية والمجموعة  – 2

 .    7Aعنصر يقع فى الدورة الثالثة والمجموعة  – 3

 .  1A عنصر يقع فى الدورة األولى والمجموعة  – 4

 +8 
 

 +8 
 

 +18 
 

 +18 
 

 +32 
 

 +32 

 

2He 

10Ne 

18Ar 

36Kr 

54Xe 
86Rn 

118Uuo 

 

 أسئلة هامة

 

 ●5B    
 ●11Na 
 ●19K 
 ●9F 

 ●12Mg 
 ●17Cl 
 ●15P 
 ●2He 

 ●10Ne 
 ●18Ar 
 ●16S 
 ●20Ca 
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 عنصر يقع فى الدورة الثالثة والمجموعة الصفرية . – 5

 . 6Aعنصر يقع فى الدورة الثانية والمجموعة  – 6

 . 1عنصر يقع فى الدورة الثالثة والمجموعة  – 7

 :  ( قارن بني3)

 . ى ينتمى إليها/ رمز الفئة الترقم الدورة  /رقم المجموعة  /من حيث : التوزيع االلكترونى   20Yوالعنصر  10Xالعنصر

 :   X7عدده الذرى  ( عنصر4)

 ما موقع العنصر فى الجدول الدورى ؟   ●

 ما فئة هذا العنصر ؟   ●

 :  ( الشكل املقابل ميثل جزء من إحدى اجملموعات فى اجلدول الدورى احلديث5)

 والتى تنتمى للفئة ............ الشكل يمثل جز اً من المجموعة ................. من الجدول الدورى ●

 عدده الذرى ........................      Xالعنصر  ●

 مستوى الطاقة األخير به يحتوى على ....................... إلكترون . Zالعنصر  ●

 ينتمى للدورة .......................   Lالعنصر  ●

 :  ( من اجلدول التاىل6)

 .  Dلعنصر احسب العدد الذرى ل ●

 ؟   Xما الرقم الحديث لمجموعة العنصر  ●

 

 .  Lحدد فئة العنصر  ●

 ما عدد إلكترونات مستوى الطاقة األخير فى  ●

 ؟  Eذرة العنصر    

  : ( انظر إىل الشكل املوضح ثم أجب7)

 أى من الشكلين يمثل أيون موجب ؟   ●

 أى من الشكلين يمثل ذرة متعادلة ؟   ●

 المجموعة ( .  –حدد مكان الذرة فى الجدول الدورى ) الدورة  ●

 :  14،  13،  12أعدادها الذرية على الرتتيب  Z , Y , Xلديك ثالثة عناصر   (8)

 وضح التوزيع االلكترونى لكل منهم . ●

 كل منهم فى الجدول الدورى .حدد موضع  ●

 حدد فئة كل عنصر مع بيان السبب . ●

 :  ادرس الشكل املقابل الذى يوضح التوزيع االلكرتونى ألحد العناصر ثم استنتج( 9)

 رقم الدورة ورقم المجموعة . ●

 العدد الذرى لهذا العنصر . ●

 فى الدورة . العدد الذى للعنصر الذى يسبقه فى المجموعة والعنصر الذى يليه ●

 ( ؟ 16ما رمز العنصر الذى يقع فى الدورة الثالثة والمجموعة ) ●        

 :  ( الشكل املقابل ميثل جزء من اجلدول الدورى احلديث10)

 :  أكمل ●

 للعنصر يساوى .......... Zللعنصر يساوى .......... بينما العدد الذرى  Xالعدد الذرى  – 1   

 اصر ....................... الجدول وهى تتبع الفئة ............. تقع هذه العن – 2   

 فى الجدول الدورى . Zحدد موضع الذرى  ●

 :  ( صنف العناصر التالية إىل جمموعتني حبيث تضم كل جمموعة عناصر متشابهة اخلواص11)

 ) مع التفسير ( .   4Be , 8O , 20Ca , 12Mg , 16S)أ( 

 ) مع ذكر فئة كل منهم ( .       3A , 19X , 17C , 11D , 9E)ب( 

X 

17Y 

Z 

L 

  اجملموعات

 الدورات

0 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A 

 L  X    B الثانية 

G    D E K  الثالثة 

 2  8                2  8  2 

+12 +11 

 )أ(                       )ب(    

2 
8 

4 

K 
L M 

X 
 

11Y Z 
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 خواصها بين خواص الفلزات والالفلزات . ىعناصر تجمع ف

 عناصر يصعب التعرف عليها من تركيبها االلكترونى .  

 

 أشباه الفلزات

 مرتالبيكو وحدة قياس الحجم الذرى .   

 . ة الكيميائية نحوهالجذب الكترونات الرابط ىالجزئ التساهم ىمقدرة الذرة ف

   خاصية تحدد نوعية االرتبا  الكيميائى فى جزئ العنصر أو المركب . 

 

 السالبية الكهربية

 متسلسلة النشاط الكيميائى ترتيب العناصر الفلزية تنازلياً حسب درجة نشا ها الكيميائى .    

 األيون . ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترون

 األكاسيد القاعدية فى الما  مكوناً محاليل قلوية .  أكاسيد فلزية يذوب بعضها 

 األكاسيد احلامضية أكاسيد الالفلزات التى تذوب فى الما  مكونة محاليل حامضية .  

 األكاسيد املرتددة . و حامضية وفقا ل روف التفاعلأكاسيد تتفاعل كأنها اكاسيد قاعدية نوع من األ

 الفلزات . الكترونات  4قل من أ ىكافؤها علالكترونات ت ىنوع من العناصر تحتو

 الالفلزات . الكترونات  4كثر من أ ىالكترونات تكافؤها عل ىنوع من العناصر تحتو

 املركب القطبى   مركب تساهمى الفرق فى السالبية الكهربية بين عنصريه كبير نسبياً .

 األمحاض المركبات الناتجة من ذوبان أكاسيد الالفلزات فى الما  .  

 السيزيوم أنشط فلزات الجدول الدورى الحديث .

 7Aاجملموعة  . الالفلزات ىقوأ ىعل ىمجموعة تحتو

 األيون السالب   أيون يحمل عدد من الشحنات يساوى عدد االلكترونات المكتسبة . 

 العناصر اخلاملة العناصر التى تنتهى بها دورات الجدول الدورى الحديث .

 ج من تفاعل الما  مع ثانى أكسيد الكربون .   الحمض النات

 محلول حامضى يحول لون صبغة عباد الشمس إلى اللون األحمر .                          

 

 محض الكربونيك

*************************************************************************** 

 
 

 

     

 الدورى . خالل الدورات بالجدول تقلم األحجام الذرية فإن قي ىبزيادة العدد الذر – 1

 محلوله يحول صبغة عباد الشمس البنفسجية هيدروكسيد الما نسيوميذوب أكسيد الما نسيوم فى الما  مكوناً  – 2

 . األزرقاللون  إلى      

 . العناصر الخاملةو  أشباه الفلزاتهى الفلزات و الالفلزات و  رئيسية أنواع أربعة ىإل العناصر تقسم – 3

   الفلزى .يسبقه عنصر  خاملوتنتهى بعنصر  فلزىفى الجدول الدورى الحديث تبدأ كل دورة بعنصر  – 4

 فإنهاالكترونات بينما عناصر الالفلزات  ربعةأمن  أقل منالفلزات على عدد  ريحتوى المستوى األخير لعناص – 5

 . وناتالكتر ربعةأمن  أكبر من تحتوى على عدد      

 الحديث بمعلومية .............. الذرة وهو يقدر بوحدة ..............  لحجم الذرى للعنصر فى الجدول الدورىيحدد ا – 6

 المجموعة الواحدة كلما ............... غولة باإللكترونات فى ذرات عناصرشعدد مستويات الطاقة المكلما زاد  – 7

 الحجم الذرى .        

                 .الحجم الذرى  يزداددة العدد الذرى فى المجموعة الواحدة بزيا – 8

    . الحامضيةبينما ثانى اكسيد الكربون من األكاسيد  القاعديةيعتبر أكسيد الما نسيوم من األكاسيد  – 9

   . بيكنج بودرلتن يف األوانى الفضية تغمر فى ما  مغلى مضافاً إليه  – 10

 . الجدول الدورى أسفل يسار يقع فىحجماً ذرياً  صركبر العناأ – 11

 يساوى عدد اإللكترونات المفقودة .  الشحنات الموجبةيحمل عدداً من  الموجباأليون  – 12

     . أحماضفلزات فى الما  مكونة البينما تذوب أكاسيد ال قلوياتتذوب أكاسيد الفلزات فى الما  مكونة  – 13

 : اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية : 1س 

 

 : أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:  2س 
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 فى يسبقه للعنصر الفلزى يشبه التركيب االلكترونى للغاز الخامل الذى الموجبلأليون  التركيب االلكترونى – 14

 الجدول الدورى .          

 ال يتفاعالن مع الما  .   الفضةيتفاعالن مع الما  بعنف بينما النحاس و  البوتاسيومالصوديوم و  – 15

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 
 

 

 () يزداد الحجم الذرى فى المجموعة الواحدة بزيادة العدد الذرى. – 1

 () الما  والنشادر من المركبات القطبية . – 2

 (×) تذوب بعض القلويات فى الما  مكونة قواعد. – 3

 () البنفسجية. المحاليل الناتجة عن ذوبان أكاسيد الالفلزات تحمر صبغة عباد الشمس – 4

 () . ىتقل قيم األحجام الذرية في الدورات بزيادة العدد الذر – 5

 () . هيدروجينلاصر انونات الرابطة عن عرالكت له قابلية أكبر لجذب األكسجينالما  عنصر  جزئ ىف – 6

 (×) . صفر =المرتبطة السالبية الكهربية بين الذرات  ىف تصبح الرابطة التساهمية قطبية عندما يصبح الفرق – 7

 (×) ى .على أشباه الفلزات من تركيبها االلكترون التعرفمن السهل  – 8

 (×) تبدأ كل دورة بفلز ضعيف. – 9

 () كلما اتجهنا من أعلى المجموعة إلى أسفلها .( 1A) تزداد الخاصية الفلزية فى المجموعة – 10

 (×)ع حمض الهيدروكلوريك . يتصاعد  از األكسجين عند تفاعل الما نسيوم م – 11

 (×) . م الذرى بمعلومية نصف قطر الذرةجلحايمكن تحديد  – 12

 (×) . البيكومتر يعادل جز  من مليون جز  من السنتيمتر – 13

 (×)فى دورات الجدول الدورى الحديث يقل الحجم الذرى لذرات العناصر بزيادة العدد الذرى .  – 14

 ()ل الدورى بعنصر فلزى قوى عدا الدورة األولى . تبدأ أى دورة فى الجدو – 15

 (×)تتفاعل الفلزات النشطة مع األحماض المخففة ويتصاعد  از األكسجين .  – 16

 (×)النحاس من الفلزات التى تتفاعل مع حمض الكبريتيك المخفف .  – 17

 (×) يذوب  از ثانى اكسيد الكربون فى الما  مكوناً حمض الكبريتيك . – 18

 (×)أكاسيد الالفلزات تسمى باألكاسيد الحامضية ومحاليلها تزرق صبغة عباد الشمس .  – 19

 (×). 11Na أكبر من الحجم الذرى للصوديوم  17Clالحجم الذرى للكلور  – 20

************************************************************************** 

 
 

 

 خامل (  –الفلزى  –شبه فلز  –فلزى)  ..............  الجدول الدورى الحديث بعنصرتبدأ أى دورة من دورات  – 1

 قلويات ( –عناصر خاملة  – أيونات موجبة –فى التفاعالت الكيميائية تتحول ذرات الفلز إلى ) أيونات سالبة  – 2

 ( 2O – 2CO – 2H – 2N )                . عند تفاعل الصوديوم مع الما ..............يتصاعد  از  – 3

 (  القاعدية –الالفلزية  –الحامضية  –) المترددة  .................كاسيد أكسيد الصوديوم من األ – 4

 ( البروم –البورون  –السيليكون  –) التيلوريوم          عدا من أشباه الفلزات التاليةجميع العناصر  – 5

 (  2A  – 1A –1B  –7A.........          )... أقوى الفلزات تقع فى المجموعة – 6

9F – ( يشبه التركيب االلكترونى أليون ...... 10Neالتركيب االلكترونى لغاز ) – 7
–
 – 7N

–3
 – 8O

–2 
)

 
 (  جميع ما سبق

 ى ...................تبدأ الدورة الثالثة بعناصر أكاسيدها كالتال – 8

 حامضية   قاعدية ثم مترددة . ●             . حامضية   مترددة ثم قاعدية ●      

 .  قاعدية   مترددة ثم حامضية ●            .   قاعدية   حامضية ثم مترددة●       

 متعادلة (  –مترددة  – قاعدية –.....................                            ) حامضية  أكاسيد ىاألكاسيد الفلزية ه – 9

 العناصر التالية تضم فلزات متقدمة فى متسلسلة النشا  الكيميائى .............. أى مجموعات – 10

         ● Ag , Cu , Mg .             ● K , Na , Ca .            

         ● Mg , Fe , Cu .               ● Na , Fe , Ag .   

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاة:  4س 

 

 أمام ما يلى :)×( ( أو عالمة : ضع عالمة ) 3س 
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 (   Cl17 –P 15 –Al 13 –Na 11)            أصغر العناصر التالية من حيث الحجم الذرى عنصر       – 11

التركيب االلكترونى أليون الكلور  – 12
–

Cl17  ( ........  يشبه التركيب االلكترونى لK19 –Na 11 – S16 –Ar 10 ) 

 .............. ليس لها قيم تعبر عن سالبيتها الكهربية .  – 13

 أشباه الفلزات (   – الغازات الخاملة – 17الفلزات المجموعة  – 1Aلمجموعة ) فلزات ا                                     

ً  -صغير نسبياً   –كبير جداً  –الفرق فى السالبية الكهربية بين عنصرى المركب القطبى ) صفر  – 14  (   كبير نسبيا

 تماثل (      –من أقوى  – أضعف منقطبية جزئ النشادر .......... قطبية جزئ الما             )  – 15

 يشبه التركيب االلكترونى لذرة العنصر ................. 3Liالتركيب االلكترونى أليون عنصر الليثيوم  – 16

                                                                                                ( He2 –Na 11 –Ne 10 –Be 4  ) 

 (  s  – p –d  –fباه الفلزات ضمن الفئة .................                                 )تقع أش – 17

 شبه فلز ( فأى االختيارات التالية تعبر عن ترتيبها Cفلز    Bالفلز    Aثالثة عناصر فى دورة واحدة )  – 18

 (    ABC  – BCA –CAB  –BAC)                       الصحيح داخل الدورة ؟ ................                           

 (  Mg – Cu –Zn  –Na) ن حمض الهيدروكلوريك المخفف  العنصر الذى ال يحل محل هيدروجي – 19

 ( OH  Mg – 2Mg(OH) – 3Mg(OH) –OH 2 Mg) عند تفاعل أكسيد الما نسيوم مع الما  يتكون ...... – 20

 (  K –Fe  –Ag  –Cu محل هيدروجين الما  من خالل تفاعل لح ى عنيف .   ) يحل عنصر ............. – 21

 (  الفضة –الما نسيوم  –الكالسيوم  –عنصر الحديد أكثر نشا اً كيميائياً من عنصر ............... ) الصوديوم  – 22

 ( 2CO – 3SO – 2NO – MgO )   كل ما يأتى من األكاسيد الحامضية عدا ...................   – 23

*************************************************************************** 
  

 

 
 

يقل الحجم الذرى لعناصر الدورة الواحددة بزيدادة 

 العدد الذرى 

لزيدددادة قدددوة جدددذب الندددواة الموجبدددة إللكتروندددات مسدددتوى الطاقدددة 

 الخارجى 

حددة يزداد الحجدم الدذرى لعناصدر المجموعدة الوا

 بزيادة العدد الذرى 

 لزيادة عدد مستويات الطاقة فى ذراتها .

 

 ألن الفرق فى السالبية الكهربية بين عناصرها كبير نسبياً . الما  والنشادر مركبات تساهمية قطبية

ألن الفددددرق فددددى السددددالبية الكهربيددددة بددددين عنصددددرى األكسددددجين  قطبية جزئ الما  أقوى من قطبية جزئ النشادر 

دروجين أكبر من الفرق فى السالبية الكهربيدة بدين عنصدرى والهي

 النيتروجين والهيدروجين .    

ألن الفرق فى السالبية الكهربية بين عنصرى الكلدور والصدوديوم  كلوريد الصوديوم مركب أيونى

 ( . 1٫7كبير ) أكبر من 

لكهربيددددة بددددين عنصددددرى الكربددددون ألن الفددددرق فددددى السددددالبية ا من المركبات القطبية  CH4ال يعتبر الميثان 

 والهيدروجين صغير.

من المركبدات  H2Sال يعتبر كبريتيد الهيدروجين 

 القطبية 

ألن الفددددرق فدددددى السدددددالبية الكهربيدددددة بدددددين عنصدددددرى الكبريدددددت 

 والهيدروجين صغير.

كيددب اإللكتروندددى لتكددوين أيونددات تركيبهدددا اإللكترونددى يشدددبه التر تميل العناصر الفلزية إلى فقد إلكترونات تكافؤها 

 ألقرب  از خامل يسبقها فى الجدول الدورى .

تميددل العناصددر الالفلزيددة إلددى اكتسدداب إلكترونددات 

 تكافؤها

لتكددوين أيونددات تركيبهدددا اإللكترونددى يشدددبه التركيددب اإللكتروندددى 

 ألقرب  از خامل يليها فى الجدول الدورى .

يصعب التعدرف علدى أشدباه الفلدزات مدن تركيبهدا 

 نى اإللكترو

 الختالف أعداد اإللكترونات فى أ لفة تكافؤها .

أقدوى صدفة فلزيدة مدن  19K عنصر البوتاسيوم  

 11Naعنصر الصوديوم 

ألن الصفة الفلزية لعناصر المجموعة الواحدة تدزداد بزيدادة العددد 

 الذرى .

أكبر   8O الصفة الالفلزية لعنصر األكسجين 

 7N منها فى عنصر  النيتروجين 

فة الالفلزيددة لعناصددر الدددورة الواحدددة تددزداد بزيددادة العدددد ألن الصدد

 الذرى .

ألنه أكبر الفلدزات حجمدا ذريدا وبالتدالى يفقدد إلكتدرون تكدافؤه بكدل  يعتبر السيزيوم أقوى الفلزات 

 سهولة.

 :علل ملا يأتى :  5س 
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تزداد الصفة الفلزية فدى المجموعدة الواحددة مدن 

 أعلى ألسفل بزيادة العدد الذرى

 لكبر الحجم الذرى .

*************************************************************************** 
  

 

 
 

 تتحول إلى أيون سالب يحمل شحنتين سالبتين. اكتساب ذرة عنصر فلزى إللكترونين .

إشدددعال شدددريط مدددن الما نسددديوم فدددى محلدددول حمدددض 

 الهيدروكلوريك المخفف .

ملدح كلوريدد تتصاعد فقاعات مدن  داز الهيددروجين ويتكدون 

 الما نسيوم .

 يذوب مكونا محلول هيدروكسيد الما نسيوم . وضع مسحوق أكسيد الما نسيوم فى الما  .

 يتكون  از ثانى أكسيد الكربون. احتراق قطعة من الفحم فى جو من األكسجين .

 يذوب مكونا محلول حمض الكربونيك. إمرار  از ثانى أكسيد الكربون فى الما  .

 تتحول إلى أيون موجب يحمل ثالث شحنات موجبة. عنصر فلزى ثالثة إلكترونات . فقد ذرة

 يتكون مسحوق أكسيد الما نسيوم . إشعال شريط من الما نسيوم فى جو من األكسجين .

إضافة محلدول عبداد الشدمس إلدى مخبدار مملدو  بغداز 

 ناتج عن احتراق قطعة من الفحم .

 يتلون المحلول باللون األحمر .

 يتلون المحلول باللون األزرق . محلول قلوى. إضافة محلول عباد الشمس إلى

 sة   د دى مجموعتى الفئ  م الذرى فى إح  ادة الحج  زي

 ) بالنسبة للخاصية الفلزية ( .

 تزداد الخاصية الفلزية.

الواحدددددة المجموعددددة  لعناصددددرزيددددادة العدددددد الددددذرى 

 ( .)بالنسبة للحجم الذرى

 رى.يزداد الحجم الذ

إضددافة حمددض الهيدددروكلوريك المخفددف إلددى أنبوبددة 

 اختبار بها قطعة من الكربون .

 ال يحدث تفاعل .

*************************************************************************** 
 

 

 رابطة تساهمية قطبية  رابطة تساهمية  غري قطبية
 ون بني ذرتني لعنصرين الفلزيني .تتك تتكون بني ذرتني لعنصرين الفلزيني 

 ن فى السالبية الكهربية.االذرتان املرتبطتان خمتلفت ن فى السالبية الكهربية.االذرتان املرتبطتان خمتلفت

 .كبري نسبيًا بني الذرتني الكهربية السالبية  فى فرقال .صغري  بني الذرتنيالكهربية السالبية  فى فرقال

شحنة موجبة جزئية أو سالبة  ال تكتسب أى من الذرتني

 جزئية .

جتذب إلكرتونى الرابطة كهربية الذرة األكثر سالبية 

 التساهمية فى اجتاهها أكثر من األخرى .

    .CH4 امليثان ● : مثل

  H2Sكربيتيد اهليدروجني  ●            

 .C6H6 البنزين العطرى ●             

   HCl جزئ كلوريد اهليدروجني ● : مثل

 . H2O جزئ املاء●        

 .NH3  جزئ النشادر ●        

********************************************************************* 

 55Csالسيزيوم   9Fالفلور 
يقع أعلى يمين الجدول الدورى فى الدورة الثانية 

 pينتمى للفئة أى  7A(17)والمجموعة 

ورى فى الدورة السادسة يقع أسفل يسار الجدول الد

 sينتمى للفئة أى  1A(1)والمجموعة 

 أكبر عناصر الجدول الدورى حجما أصغر عناصر الجدول الدورى حجما

 .أنشط الفلزات بشكل عام أنشط الالفلزات بشكل عام

 صلب فى درجة حرارة الغرفة. .الصورة الغازيةفي  يوجد
  

 :ج املرتتبة على ما النتائ:  6س 

 

 :قارن بني كل من :  7س 
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 الالفلزات   الفلزات
ف تكافؤها  الباً على أقل من أربعة تتميز باحتوا   ال

 إلكترون ( . 3أو  2أو  1إلكترونات ) 

ً على أكثر من أربعة  تتميز باحتوا   الف تكافؤها  البا

 إلكترونات ( . 7أو  6أو  5إلكترونات )  

تميل إلى فقد اإللكترونات أثنا  التفاعل الكيميائى حتى 

قها فى تصل للتركيب اإللكترونى ألقرب  از خامل يسب

 الجدول الدورى .

تميل إلى اكتساب اإللكترونات أثنا  التفاعل الكيميائى 

حتى تصل للتركيب اإللكترونى ألقرب  از خامل يليها فى 

 الجدول الدورى .

تكون أيونات موجبة الشحنة ) ألنها تفقد إلكترونات 

 ويصبح عدد البروتونات أكبر من عدد اإللكترونات ( .

ة الشحنة ) ألنها تكتسب الكترونات تكون أيونات سالب

 ويصبح عدد االلكترونات أكبر من عدد البروتونات ( .

 تتميز بصغر احجامها الذرية. تتميز بكبر احجامها الذرية.

تتفاعل مع األكسجين مكونة أكاسيد فلزية تعرف 

 باألكاسيد القاعدية.

تتفاعل مع األكسجين مكونة أكاسيد ال فلزية تعرف 

 الحامضية. باألكاسيد

يتفاعل بعضها مع األحماض المخففة مكونا ملح الحمض 

 و از الهيدروجين .

 ال تتفاعل مع األحماض المخففة .

********************************************************************* 

 األيون السالب األيون املوجب
 ذرة اكتسبت إلكتروناً أو أكثر .                                                    ذرة فقدت إلكتروناً أو أكثر .                   

 يتكون من ذرة الالفلز . يتكون من ذرة الفلز .

                  ي ح م ل شحنات سالبة = ع دد اإللكت رونات المكتسب ة .       ي ح م ل شحنات موجبة = ع دد اإللكت رونات المفقودة .                   

يشبه التركيب االلكترونى للغاز الخامل الذى يسبقه فى 

 الجدول .

يشبه التركيب االلكترونى للغاز الخامل الذى يليه فى 

 الجدول .

      عدد إلكتروناته أكبر من عدد بروتونات النواة .             عدد إلكتروناته أقل من عدد بروتونات النواة .                 

عدد مستويات الطاقة فيه أقل من عدد مستويات الطاقة  

 فى ذرته .

عدد مستويات الطاقة فيه = عدد مستويات الطاقة فى 

 ذرته .                  

********************************************************************* 

 األكاسيد احلامضية األكاسيد القاعدية
 أكاسيد العناصر الالفلزية. عناصر الفلزية.أكاسيد ال

يذوب بعضها في الما  مكونا محاليل قلوية تزرق صبغة 

 عباد الشمس.

تذوب في الما  مكونة محاليل حمضية تحمر صبغة عباد 

 الشمس.

 CO2مثال : ثانى أكسيد الكربون  MgOمثال : أكسيد الما نسيوم 

********************************************************************* 

 ءــــــــــــــــاامل مع سلوكها الرمـز زاتـالفل

 البوتاسيوم

 الصوديوم

K 
Na 

 بفعل حرارة التفاعل .يشتعل بفرقعة  ىويتصاعد غاز اهليدروجني الذ يتفاعالن مع املاء حلظيًا

 الكالسيوم

 املاغنسيوم

Ca 
Mg 

 

 . ديتفاعالن ببطء شديد مع املاء البار 

 اخلارصني

 احلديد

Zn 
Fe 

 . املاء الساخن فقطخبار احلرارة املرتفعة مع  اتدرج ىيتفاعالن ف

 النحاس

 الفضة
Cu 
Ag 

 

 . ال يتفاعالن مع املاء

********************************************************************* 
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 عناصر اجملموعة عناصر الدورة
 بزيادة العدد الذرى

 يزداد الحجم الذرى. الحجم الذرى. يقل

تقل الصفة الفلزية حتى نصل إلى شبه فلز ثم تزداد 

 الصفة الالفلزية وتنتهى بغاز خامل.

تزداد الصفة الفلزية )في المجموعات التى تبدأ بعنصر 

 فلزى(.

*************************************************************************** 
 
 

 ( أشباه فلزات)  / الزرنيخ / التيلوريوم .  البرومالبورون / السيليكون /  – 1

 ( عناصر تتفاعل مع الما )          .  الفضةالبوتاسيوم / الصوديوم / الما نسيوم /  – 2

3 – O / CaO / MgO2/ Na 2CO .                        (أكاسيد قاعدية ) 

4 – Mg12/  Cl17/  N7/  F9 .                                   (الفلزات ) 

*************************************************************************** 
 

 

 

 املاغنسيوم مع محض اهليدروكلوريك املخفف . – 1

 

 

 الكربون مع األكسجني . – 2

 

 

 ثانى أكسيد الكربون مع املاء . – 3

 

 

 كسجني .املاغنسيوم مع األ – 4

 
 

 أكسيد املاغنسيوم مع املاء . – 5

 
 

*************************************************************************** 
 

 

 

 . البوتاسيوم واخلارصني ) باستخدام املاء ( – 1

ً  يتفاعل:  البوتاسيوم  :   ل حرارة التفاعل .بفعيشتعل بفرقعة  ىويتصاعد  از الهيدروجين الذ مع الما  لح يا

 . الما  الساخن فقطبخار الحرارة المرتفعة مع  اتدرج ىف يتفاعل:  الخارصين      

 .    الكالسيوم والنحاس ) باستخدام املاء ( – 2

 . مع الما  ال يتفاعل:  النحاس   ببط  شديد مع الما  البارد يتفاعل:  الكالسيوم  : 

 .   محض اهليدروكلوريك املخفف ( الكربون واملاغنسيوم ) باستخدام – 3

 : ال يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك . الكربون  : 

 .مكونا كلوريد الكالسيوم ويتصاعد  از الهيدروجين : يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك  الما نسيوم     

 .   حملول حامضى وحملول قلوى ) باستخدام صبغة عباد الشمس البنفسجية ( – 4

 : يتلون باللون األزرق .  المحلول القلوى: يتلون باللون األحمر    الحامضىالمحلول   : 

 . حملول أكسيد املاغنسيوم وحملول ثالث أكسيد الكربيت – 5

 يذوب أكسيد الما نسيومنجد أن قطرات من صبغة عباد الشمس البنفسجية  وبعض به ما مخبار فى    : بوضعهما

 األحمر.تلون المحلول باللون يفى الما  وبينما ثالث أكسيد الكبريت يذوب لون األزرق تلون المحلول باليفى الما  و     

 :استخرج الرمز غري املناسب ) الكلمة ( ثم أكتب ما يربط بني باقى الرموز ) الكلمات (  :  8س 

 

 :  اكتب املعادالت الرمزية املوزونة املعربة عن تفاعل:  9س 

 Mg     +     2HCl         
 
           Mg Cl2    +     H2      

 اهليدروجني                 كلوريد املاغنسيوم                       محض اهليدروكلوريك              املاغنسيوم 

dil 

2Mg    +   O2       
  
             2Mg O    

 اغنسيومأكسيد املاغنسيوم                                      أكسجني              م   

MgO    +   H2O       
  
             Mg(OH)2        

 هيدروكسيد املاغنسيوم                                         ماء               أكسيد ماغنسيوم   

C    +   O2       
  
             CO2    

 ثانى أكسيد الكربون                             أكسجني            كربون            

CO2   +   H2O       
  
             H2CO 3             

 محض الكربونيك                                             ماء        ثانى أكسيد الكربون      

 :من   كيف متيز بني كل:  10س 
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 العالقة بين الحجم الذرى والعدد الذرى  ●العالقة بين الحجم الذرى والعدد الذرى                                  ●

 لعناصر المجموعة األولى )عالقة  ردية(                    لعناصر الدورة الثالثة )عالقة عكسية(                      

 

 

 

 

 

 
 

 العالقة بين الخاصية الفلزية والحجم الذرى  ●العالقة بين الخاصية الفلزية والعدد الذرى                                 ●

 لعناصر المجموعة األولى )عالقة  ردية(    لعناصر المجموعة األولى )عالقة  ردية(                                    

 

 

 

 

 

 

 
 

********************************************************************* 

 يحدد الحجم الذرى بمعلومية نصف قطر الذرة .  ●

10×  1وحدة قياس الحجم الذرى هى البيكومتر ) يعادل جز  من مليون مليون جز  من المتر أى  ●
–12

 متر ( . 

*************************************************************************** 
 
 

 : من الشكل املقابل – 1

 اكتب المعادلة الكيميائية الدالة على هذا التفاعل . ●

 ما اسم الغاز المتصاعد ؟ وما أثر تقريب عود ثقاب مشتعل إليه ؟ ●

 ارصين بالنحاس ؟ مع التعليل .ماذا يحدث فى حالة استبدال الخ ●

 يقع فى الدورة الثالثة من الجدول الدورى الحديث وعندما يتحد مع Xعنصر فلزى  – 2

 : XOيكون أكسيد صيغته  ناألكسجي      

 ما تكافؤ هذا العنصر ؟ وكم يكون عدده الذرى ؟ ●     

 ما نوع الفئة التى ينتمى إليها هذا العنصر ؟ ●     

 ع هذا األكسيد ؟ما نو ●     

 ما ناتج إضافة قطرات من الما  وصبغة دوار الشمس إلى هذا األكسيد . ●     

 : من التفاعالت التالية – 3

 .  B , Aاكتب الصيغة الكيميائية لكل من  ●     

 .   B , Aما نوع كل من المركبين  ●     

 ؟ Bما أثر إضافة محلول عباد الشمس إلى المركب  ●     

 : ختري منها العنصر الذى X11Y , 6Z , 12ثالثة عناصر  – 4

 يتفاعل مع الما  بشدة وعنف مع انطالق حرارة . ●                 يتفاعل مع الما  ببط  .   ●        

 يتكون جزئ أكسيده من ذرتين فقط . ●ال يتفاعل مع األحماض المخففة .         ●        

 مالحظات هامة

 

 احلجم الذرى

 العدد

 الذرى 

 احلجم الذرى

 العدد

 الذرى 

 الصفة الفلزية

 

 العدد

 الذرى 

 الصفة الفلزية

 

 احلجم

 الذرى 

 أسئلة هامة

 

خارصين 
 تجارى

 HClحمض 
 مخفف

(1) C  +   O2  
      

  
                  

(2)           +   H2O     
  
                  

 

B 

A 

A 



   

   

  

  
16      

  

 

  
 

 

 افؤ تقع فى أقصى يسار الجدول الدورى الحديث . فلزات أحادية التك

 .  الفلزات التى تتفاعل بشدة مع الما  مكونة محاليل قلويةمجموعة 

 مجموعة رأسية فى الجدول الدورى الحديث تضم أنشط الفلزات .

 مجموعة عناصر تعرف باسم الفلزات القلوية .            / ( Sأولى مجموعتى الفئة )

مكونة أيونات موجبة تحمدل شدحنة موجبدة  تكافؤها إلكترونميل إلى فقد تمجموعة عناصر 

                                              .مع مها منخفض الكثافةمجموعة عناصر /  واحدة

 ً  .                             لبرافين اتحت سطح الكيروسين أو  تحفظ عناصر نشطة كيميائيا

 

 

 

 فلزات األقالء

 مجموعة العناصر التى تتفاعل مع الفلزات مكونة أمالح . 

 فى الجدول الدورى الحديث .   17مجموعة الالفلزات التى تقع فى المجموعة 

 .التكافؤ  أحادية يةالفلزعناصر 

     . ثنائية الذرة جزيئاتفى صورة  توجد يةالفلزعناصر 

 

 اهلالوجينات

 املشع 60الكوبلت  ة .  فلز انتقالى مشع يستخدم فى حفظ األ ذي

 الصوديوم السائل .لبخارية الالزمة لتوليد الكهربا فلز قلوى يستخدم فى الحالة السائلة للحصول على الطاقة ا

 السيليكون شبه فلز يستخدم فى صناعة الشرائح االلكترونية المستخدمة فى أجهزة الكمبيوتر .

 نيرتوجني املسالال الفلز مسال يستخدم فى حفظ قرنية العين .  

 pالفئة  الفئة التى تنتمى إليها عناصر الهالوجينات .

 البوتاسيوم عنصر يقع بين الصوديوم والروبيديوم فى مجموعة فلزات األقال  .

 الكريوسني أحد منتجات البترول يحفظ تحت سطحه عنصرى الصوديوم والبوتاسيوم .

 اهليدروجني . مع الما  s از ينتج من تفاعل فلزات األقال  

 الليثيوم أقل عناصر األقال  كثافة ونشا  كيميائى .  

 الكلور الهالوجين الذى يحل محل اليود والبروم فى محاليل أمالحها .

 الربوم . 17هالوجين سائل يقع فى المجموعة 

 اإلستاتني  العنصر الهالوجينى الوحيد الذى ال يوجد فى الطبيعة .

*************************************************************************** 

 
 

 

     

 . التكافؤ أحاديةقال  عناصر فلزات األ – 1

 .7A(17)المجموعة  ىالهالوجينات توجد ف – 2

 . الهالوجيناتباسم  7Aتسمى عناصر المجموعة  – 3

 من فلزات األقال  التى تغوص فيه . سيزيومالبينما  الليثيوممن فلزات األقال  التى تطفو فوق سطح الما   – 4

  . موجبةمكونة أيونات  تكافؤها إلكترونتميل فلزات األقال  إلى فقد  – 5

 الهوا  الر ب . لمنع تفاعلها مع لبرافيناأو  الكيروسينكيميائياً لذات حفظ تحت سطح  نشطةفلزات األقال   – 6

 . السيزيومما أكثرها صفة فلزية بين الليثيومأقل عناصر األقال  صفة فلزية  – 7

   .األقال باسم  1Aتعرف عناصر المجموعة  – 8

 فلز قوى يقع فى الدورة الثالثة من الجدول الدورى. الصوديوم – 9

 إلكترونات . 7التكافؤ الحتوا   الف تكافؤها على  أحاديةعناصر الهالوجينات  – 10

 إلكترون . واحديحتوى  الف تكافؤ فلزات األقال  على  – 11

 فقدسهولة  أحجامها الذرية وبالتالى كبربزيادة أعدادها الذرية إلى  1Aيرجع زيادة نشا  فلزات المجموعة  – 12

 إلكترونات تكافؤها .         

 . pالجدول الدورى وهى إحدى مجموعات الفئة  يمينتقع الهالوجينات فى  – 13

 : اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية : 1س 

 

 : أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:  2س 

 



   

   

  

  
17      

 . اتالهالوجينينتمى عنصر الفلور إلى مجموعة  – 14

 هو الهالوجين السائل الوحيد . البروممن الهالوجينات الغازية بينما  الكلورو  الفلور – 15

     . ثنائية الذرةالتكافؤ وتتواجد فى صورة جزيئات  أحاديةعناصر الهالوجينات  – 16

 اً .عنصر هالوجينى يحضر صناعي اإلستاتينعنصر هالوجينى صلب يوجد فى الطبيعة بينما  اليود – 17

 . حفظ األ ذيةالتى يمكن استخدامها فى  جاماالمشع أشعة  60يصدر عنصر الكوبلت  – 18

 .   ليانهالنخفاض درجة  قرنية العينيستخدم النيتروجين المسال فى حفظ  – 19

 . الخاملةوالهيليوم من الغازات  الهالوجيناتيعتبر الكلور من  – 20

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 
 

 

 () . فلزات االقال  جيدة التوصيل للحرارة والكهربا  – 1

 (×) . الهالوجينات فلزات أحادية التكافؤ – 2

 (×)تستخدم شرائح األلومنيوم فى صناعة أجهزة الكمبيوتر .  – 3

 (×) يحل اليود محل الكلور فى محاليل أمالحه . – 4

 (×)عناصر األقال   ير نشطة كيميائياً .  – 5

 (×) يحفظ الصوديوم تحت سطح الما  . – 6

 (×) يستطيع البروم أن يحل محل الكلور فى محلول كلوريد البوتاسيوم . – 7

 (×) كثافة الصوديوم أكبر من كثافة الليثيوم . – 8

 (×) يستخدم الهيدروجين المسال فى حفظ قرنية العين . – 9

 (×) بعناصر األقال . 2Aرف عناصر المجموعة األولى تع – 10

 (×) أشباه فلزات أحادية التكافؤ . اتشتمل المجموعة األولى على عناصر الهالوجينات وتشترك جميعها فى أنه – 11

 (×) بالغازات الخاملة . 1Aتسمى عناصر المجموعة األولى  – 12

 (×) يعتبر الصوديوم من الهالوجينات . – 13

 (×) بالهالونات . 7Aتسمى المجموعة  – 14

 (×) الفلور هو الهالوجين السائل الوحيد فى درجة حرارة الغرفة . – 15

 (×)تميل إلى اكتساب إلكترون واحد . عناصر األقال  أحادية التكافؤ ألنها  – 16

 (×) تتفاعل الهالوجينات مع الفلزات لتكوين القلويات . – 17

************************************************************************** 

 
 

 

 (  الكالسيوم –الهيليوم  – الكلور –) الصوديوم  .  يناتجمن الهالو................ يعتبر  – 1

 ( اليود محل الفلور –اليود محل الكلور  –البروم محل الفلور  – لكلور محل البروما) فى محاليل أمالحه. ......يحل  – 2

                              

 (  األقال  األرضية –ازات النبيلة غال – يناتجالهالو –األقال  )   باسم  7Aتسمى عناصر المجموعة  – 3

 ( يةضاألقال  األر – األقال  – لغازات الخاملةا – الهالوجينات)  ى    ة األولعتعرف عناصر المجمو – 4

 ( 1A – 2A – 7A– 6A)    المجموعة رقم عنصر الهيدروجين إلى ىينتم – 5

 يستخدم الصوديوم السائل فى تبريد قلب المفاعل النووى ألنه ...................  – 6

            . فلز جيد التوصيل للحرارة ●              يتفاعل مع الما  بشدة ويتصاعد هيدروجين . ●      

            كثافته أقل من كثافة الما  . ●                                 الفلز جيد التوصيل للحرارة. ●      

 ( بداية –وسط  –يمين  –) نهاية  . كل دورة فى الجدول الدورى.......يقع كل عنصر من عناصر فلزات األقال  فى  – 7

 الصوديوم (  – لسيزيوما –البوتاسيوم  –..............     ) الليثيوم  عنصر كثافةأكبر عناصر االقال   – 8

 تشبه الخواص الكيميائية لعنصر .....................  3Liالخواص الكيميائية لعنصر الليثيوم  – 9

                                                                      (Ca20 – K19 – S16 – Mg12 ) 

 أمام ما يلى :)×( ( أو عالمة : ضع عالمة ) 3س 

 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاة:  4س 
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  (   / 2+– / 12+  /– 1األقال  هى .............      )الشحنة التى تحملها أيونات عناصر مجموعة  – 10

M               M فى المعادلة المقابلة :   Mالعنصر  – 11
+
 + e

 –
 يعبر عن .................

 هالوجين (   – فلز من األقال  –) شبه فلز                                                 

 ............ عند تفاعل أياً من الصوديوم او الما نسيوم مع الما  . يتصاعد  از ....... – 12

                                               ( 2H – 2O – 2CO – 2N ) 

 كل مما يأتى من خصائص فلزات األقال  ما عدا ......................... – 13

            جيدة التوصيل للحرارة والكهربا  . ●                      فلزات أحادية التكافؤ . ●        

            تتفاعل مع الما  مكونة قلويات . ●            . تكون أيونات سالبة الشحنة ●        

 الليثيوم (  – السيزيوم –البوتاسيوم  –) الروبيديوم  عنصر ............... 1أنشط فلزات المجموعة  – 14

 (  10 – 8 – 7 – 2أحادى التكافؤ على .......... إلكترونات . )  ىلمدار األخير أليون عنصر الفلزيحتوى ا – 15

 تكون .............. أيونات موجبة الشحنة أثنا  التفاعل الكيميائى .  – 16

 (   األقال  –فلزات الال –الغازات النبيلة  –) الهالوجينات                                                       

 يقع عنصر الروبيديوم فى نفس مجموعة عنصرى الصوديوم والبوتاسيوم   فأى العبارات اآلتية ال تنطبق– 17

 عليه ؟         

            . يتفاعل مع الما  بدرجة أقل من الصوديوم ●       يحفظ تحت سطح زيت البرافين . ●        

            كثافته أكبر من كثافة البوتاسيوم . ●                يزيوم .أقل نشا اً من الس ●        

 صفر ( –/  1/ +  2 –/  1 –الهالوجينات تكافؤها ......................              )  – 18

 ( F  –Cl  –Hg  – 2Brمن عناصر الهالوجينات عنصر ......... وهو سائل . ) – 19

 الهيدروجين (  – النيتروجين –الهوا   –.. المسال فى حفظ قرنية العين . ) الصوديوم يستخدم ........... – 20

 (  1–  2– 17 –  18تشغل الهالوجينات المجموعة .............                             ) – 21

 (  s  – p –d  –fتنتمى عناصر الهالوجينات إلى الفئة ..................                ) – 22

 أشباه الفلزات (  –الفلزات االنتقالية  – الهالوجينات –يعتبر عنصر الكلور أحد عناصر ............ ) األقال   – 23

 يتميز ............. بأنه الهالوجين السائل الوحيد فى درجة الحرارة العادية .  – 24

 الفلور (  –اليود  –الكلور  – البروم)                                                                        

 صفر (   – أحادى –ثنائى  –تكافؤ اليود ............                                ) ثالثى  – 25

صيغة جزئ الكلور .............                      ) – 26
 –

/ Cl / Cl 2Cl2Cl /  ) 

 فى عمل األجهزة اإللكترونية ألنه من المواد ................ للكهربا  . تستخدم شرائح السيليكون  – 27

 عديمة التوصيل (  –العازلة  – شبه الموصلة –) الموصلة                                                                        

درجة  ليان النيتروجين المسال .............. – 28
5

 (  136 –/  196 –/  190 –/  100 –م . ) 

 تقع الهالوجينات فى الجدول الدورى فى ................ – 29

 ( pالفئة  7Aالمجموعة  – pالفئة  7Bالمجموعة  – dالفئة  7A) المجموعة                         

 الصوديوم (  –لبوتاسيوم ا – الروبيديوم –جميع العناصر التالية تطفو فوق سطح الما  ما عدا ) الليثيوم  – 30

 الزيت (  – الكيروسين –البرافين  –باستثنا  الليثيوم يحفظ الصوديوم والبوتاسيوم تحت سطح    ) الما   – 31

*************************************************************************** 
  

 

 
 

ال توجددددد عناصددددر األقددددال  فددددى الطبيعددددة علددددى صددددورتها 

 صريةالعن

 لنشا ها الكيميائى القوى .

 لمنع تفاعلها مع الهوا  الر ب . تحفظ عناصر األقال  تحت سطح الكيروسين أو البرافين

ألن المسددتوى األخيددر فددى ذرة البوتاسدديوم يحتددوى علددى  البوتاسيوم من عناصر األقال 

 إلكترون واحد .

 مع الما  البارد مكونة محاليل قلوية . ألنها تتفاعل بعناصر األقال  1Aتسمية فلزات المجموعة  

2Na + 2H2O                    2NaOH + H2   

ألنه يطفو فوق سطحه ويشتعل فدى الحدال لدذا يحفدظ فدى  ال يحفظ الليثيوم فى الكيروسين

 زيت البرافين .

 :علل ملا يأتى :  5س 
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 ألن كثافته أقل من كثافة الما  . يطفو الليثيوم فوق سطح الما  

 ألن كثافته أكبر من كثافة الما  . وضعه فى  الما يغوص السيزيوم عند 

 الحتوا   الف تكافؤها على إلكترون واحد . عناصر األقال  أحادية التكافؤ

إال أندده  1Aبددالر م مددن وجددود الهيدددروجين فددى مجموعددة

 ينتمى إلى الالفلزات

 لصغر حجم ذرته وألنه عنصر  ازى .

تفاعل الصوديوم تفاعل البوتاسيوم مع الما  أكثر شدة من 

 معه

ألن البوتاسددديوم أكثدددر نشدددا اً مدددن الصدددوديوم حيدددث أن 

الحجددددم الددددذرى للبوتاسدددديوم أكبددددر مددددن الحجددددم الددددذرى 

 للصوديوم .

الكيميددائى لعناصددر األقددال  بزيددادة عددددها  يددزداد النشددا 

 الذرى  

لزيدددادة حجمهدددا الدددذرى وبالتدددالى سدددهولة فقدددد إلكتدددرون 

 التكافؤ . 

ألندده يتفاعددل مددع المددا  وينطلددق  دداز الهيدددروجين الددذى  يوم بالما  ال تطفأ حرائق الصود

 يشتعل بفرقعة بفعل حرارة التفاعل . 

 .  مكونة أمالح ألنها تتفاعل مع الفلزات بعناصر الهالوجينات 7Aتسمية الفلزات المجموعة 

Br2 + 2K                      2KBr                              

ألنهدددا تميدددل إلدددى اكتسددداب إلكتدددرون واحدددد فقدددط أثندددا   ت الفلزات أحادية التكافؤ  الهالوجينا

 التفاعالت الكيميائية .  

 ألنها عناصر نشطة كيميائياً . صورة منفردة  فى الطبيعة  ال توجد الهالوجينات فى

الفلددور أنشددط الالفلددزات بشددكل عددام والهالوجينددات بشددكل 

 خاص

وأعالهددا فددى السددالبية ألندده أصددغرها فددى الحجددم الددذرى 

 الكهربية .

 ألنه يسبقه فى مجموعة الهالوجينات . يحل الكلور محل اليود فى محلول يوديد البوتاسيوم

 ألنه يليه فى مجموعة الهالوجينات . ال يحل البروم محل الكلور فى محلول كلوريد الصوديوم

نقدل الحدرارة حيث يقدوم ب جيد التوصيل للحرارة فلزألنه  استخدام الصوديوم السائل فى المفاعالت النووية .    

السددتخدامها فددى  إلددى خارجدده ىمددن قلددب المفاعددل النددوو

 .الحصول على الطاقة البخارية الالزمة لتوليد الكهربا 

اسددتخدام السدديليكون فددى صددناعة الشددرائح المسددتخدمة فددى 

 أجهزة الكمبيوتر .

 صديلهايتوقدف تو ىاه الموصدالت التد     د ن أشب د م ه ألند

 على درجة الحرارة للكهربا 

خاليدددا  مندده تمندددع تكدداثر تصدددر ىألن أشددعة جامددا التددد المشع فى حفظ األ ذية.  60 استخدام الكوبلت

 الجراثيم دون أن تؤثر على اإلنسان

 –  ليانه )النخفاض درجة  ين المسال فى حفظ قرنية العينجدم النيتروخيست
5
  م (  196

*************************************************************************** 
  

 

 
 

 وضع قطعة من الصوديوم فى الما  .

 إ فا  حرائق الصوديوم بالما .

يتفاعدددل بشددددة مكدددون  هيدروكسددديد الصدددوديوم 

 الذى يشتعل بفرقعة. الهيدروجين تصاعد  ازوي

محددل البددروم فددي محلولدده ويتكددون يحددل الكلددور  إمرار  از الكلور فى محلول بروميد الصوديوم .

 كلوريد صوديوم وبروم .

يحددل الكلددور محددل اليددود فددي محلولدده ويتكددون  إضافة الكلور إلى محلول يوديد البوتاسيوم .

 كلوريد بوتاسيوم ويود .

 ال يحدث تفاعل. إضافة البروم إلى محلول كلوريد الصوديوم .

 وص فيه.تغ وضع قطعة بوتاسيوم فى إنا  به زيت برافين .

 يشتعل بفرقعة . تقريب عود ثقاب مشتعل لفوهة مخبار به قطعة ما نسيوم وما  .

 يتكون ملح بروميد البوتاسيوم وضع قطعة من البوتاسيوم فى إنا  به سائل البروم .

إضددافة قطددرات مددن صددبغة عبدداد الشددمس البنفسددجية إلددى محلددول 

 هيدروكسيد البوتاسيوم .

 زرق .يتلون المحلول باللون األ

*************************************************************************** 

 :ماذا حيدث عند :  6س 
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 جمموعة اهلالوجينات  جمموعة األقالء
 عناصر . 5عددها  عناصر . 6عددها 

 ( .Pإحدى مجموعات الفئة ) ( .Sأولى مجموعتى الفئة )

فى أقصى يسار الجدول  (1A) 1تقع فى المجموعة 

 ى .الدور

 فى يمين الجدول الدورى . (7A) 17تقع فى المجموعة 

تسمى فلزاتها باسم عناصر األقال  ) الفلزات القلوية (   

 ألنها تتفاعل مع الما  البارد مكونة محاليل قلوية .

تتفاعل مع تسمى عناصرها بمكونات األمالح ألنها 

 . مكونة أمالح الفلزات

تتدر  حالتها الفيزيائية من الصورة الغازية ) الفلور  . وله بريق معدنى  جميعها صلب فى درجة حرارة الغرفة

الصورة السائلة ) البروم ( إلى الصورة  والكلور ( إلى

 . ) ) اليود الصلبة

الحتوا   الف تكافؤها على  أحادية التكافؤ عناصر

 . إلكترون واحد

 7 الف تكافؤها على التكافؤ الحتوا   ال فلزات أحادية

 . ترونإلك

مكونة أيونات موجبة  تكافؤها إلكترونتميل إلى فقد 

 .تحمل شحنة موجبة واحدة

تميل إلى اكتساب إلكترون واحد فقط أثنا  التفاعالت 

 .واحدة سالبةتحمل شحنة  سالبةمكونة أيونات الكيميائية 

 ً تحت سطح الكيروسين  لذلك تحفظ عناصر نشطة كيميائيا

 . مع الهوا  الر بلبرافين لمنع تفاعلها اأو 

ة على   الطبيع ىة كيميائيا   لذا ال توجد ف  عناصر نشط

ات   ورة مركب ص ىر منفردة بل ف  ورة عناص ص

ً  ىاإلستاتين الذ ة باستثنا  عنصر  كيميائي   يحضر صناعيا

ويعتبر  ىالذر هابزيادة حجم ىالكيميائ يزداد نشا ها

 .امبشكل ع هو أنشط الفلزات Cs عنصر السيزيوم

الفلور أنشط الالفلزات بشكل عام والهالوجينات بشكل 

 . خاص

 رديئة التوصيل للحرارة والكهربا  . .  التوصيل للكهربا  والحرارة جيدة

 Cl2 , F2  , Br2 ,) ثنائية الذرة جزيئاتفى صورة  توجد .مع مها منخفض الكثافة

 I2  )ىالمجموعة محل العناصر الت فييحل كل عنصر و 

   .محاليل أمالحها ىفتليه 

*************************************************************************** 

 اهليليوم الفلور
 (0) 18ينتمى إلى مجموعة الغازات الخاملة  (7A) 17ينتمى إلى مجموعة الهالوجينات 

 لطاقة األخير لذرته إلكترونين.يدور في مستوى ا إلكترونات . 7يدور في مستوى الطاقة األخير لذرته 

عنصر خامل ال يتفاعل مع  يره من العناصر في  عنصر نشط يشترك في التفاعالت الكيميائية.

 ال روف العادية.

 يتكون جزيئه من ذرة واحدة. يتكون جزيئه من ذرتين .

*************************************************************************** 
 

 

 مع الهوا  الر ب .منع تفاعله مع  وضع البوتاسيوم فى الكيروسين .         

 صناعة الشرائح المستخدمة فى أجهزة الكمبيوتر . السيليكون .                           

 حفظ األ ذية. المشع .                             60الكوبلت 

الحصددول السددتخدامها فددى  إلددى خارجدده ىنقددل الحددرارة مددن قلددب المفاعددل النددوو             الصوديوم السائل .                  

 .على الطاقة البخارية الالزمة لتوليد الكهربا 

 . حفظ قرنية العين النيتروجين المسال .

 التخلص من رائحة الثالجة . الفحم النباتى

 :قارن بني كل من :  7س 

 

 : أذكر أهمية واحدة لكل من:  8س 
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        ( عناصر من مجموعة األقال )       .    الرادونالليثيوم / الصوديوم / البوتاسيوم /  – 1

     ( هالوجينات توجد في الطبيعة)       / البروم .      اإلستاتينالكلور / اليود / الفلور /  – 2

           ( من الغازات الخاملة)            .   األرجون/  األلومنيوم/  النيون/  الهيليوم – 3

4 – Mg21Cl / 17K / 19Li  / 3  .                          (عناصر أحادية التكافؤ ) 

 *************************************************************************** 
 

 

 الصوديوم مع الكلور .  – 1

                               

 البوتاسيوم مع الربوم .   – 2
    

 فى أحد حماليل أمالحه .    إحالل الكلور حمل اليود  – 3

 الكلور مع حملول بروميد البوتاسيوم . – 4

   

 البوتاسيوم مع املاء .    – 5

                                    

 الصوديوم مع املاء .   – 6

                              

 الربوم مع حملول يوديد البوتاسيوم .             – 7

 *************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 . معظمها منخفض الكثافةعناصر األقالء 

 أقلها كثافة عنصر الليثيوم   وأعالها كثافة عنصر السيزيوم . ●

جم / سم 1الما  ) كثافة عناصر الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم أقل من كثافة  ●
3
 ( لذلك تطفو فوق سطحه . 

 تغوص فيه .كثافة عناصر الروبيديوم والسيزيوم أكبر من كثافة الما  لذلك  ●

 أو البرافين لذلك تغوص فيهما .كثافة الصوديوم والبوتاسيوم أكبر من كثافة الكيروسين  ●

 كثافة الليثيوم أقل من كثافة الكيروسين وأكبر من كثافة البرافين . ●

 : بل يوضح تفاعل عنصرى الصوديوم والبوتاسيوم مع املاءالشكل املقا

 أى العنصرين أكثر نشا اً كيميائياً ؟ مع التعليل . ●

 ما اسم الغاز المتصاعد ؟ وكيف نتعرف عليه عملياً ؟ ●

 : أوجد العدد الذرى لكل من العناصر التالية

 يقع فى الدورة الثالثة ومجموعة األقال  األرضية . Xعنصر  ●

 يقع فى الدورة الثانية ومجموعة الهالوجينات . Yنصر ع ●

 مستويات للطاقة . 3من األقال  تدور إلكتروناته فى  Zعنصر  ●

 :  استخرج الرمز غري املناسب ) الكلمة ( ثم أكتب ما يربط بني باقى الرموز ) الكلمات (:  9 س

 

 :  اكتب املعادالت الرمزية املوزونة املعربة عن تفاعل:  10س 

 

2Na + 2H2O                      2NaOH + H2               

2K + 2H2O                      2KOH + H2               

2Na + Cl2                      2NaCl 

2K + Br2                      2KBr 

Cl2     +     2KBr                        2KCl   +    Br2 
  
  

Br2     +     2KI                          2KBr  +     I2 
  
  

 مالحظات هامة

 
 اجملموعة األوىل 

1A 

 3Li الليثيوم

 11Na الصوديوم

 19K البوتاسيوم

 37Rb الروبيديوم

 55Cs السيزيوم

 87Fr الفرانسيوم

 فلزات األقالء 
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  17 اجملموعة

7A 

 9F الفلور

 17Cl الكلور 

 35Br البروم

 53I اليود

 85At اإلستاتين

 اهلالوجينات 

2 
 

1٫5 
 

1 
 

0٫5 
 

 صفر

 Li    Na     K     Rb    Cs 

 الكثافة

) جم / سم

3

 ) 

 العنصر 

 

 ماء

 

 ماء

 صوديوم

 

 بوتاسيوم
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 رابطة كيميائية تنشأ بين جزيئات الما  بعضها البعض .

 نوع من الروابط مسئول عن شذوذ خواص الما  .

 زيئات الما  .التجاذب االلكتروستاتيكى الضعيف الذى ينشأ بين ج

 

 الرابطة اهليدروجينية

 الرابطة التساهمية الرابطة التى تنشأ بين ذرتى الهيدروجين واألكسجين فى جزئ الما  .

 مركب ينفرد بوجوده فى حاالت المادة الثالثة فى درجة الحرارة العادية .

 .بذرتين هيدروجين  أكسجين جزئ يتكون من ارتبا  ذرة

 المركبات األيونية وبعض المركبات التساهمية .مذيب قطبى جيد لمع م 

 

 املاء

 مركبات يكون بعضها روابط هيدروجينية مع الما  وتذوب فيه .

 مركبات مع مها ال يذوب فى الما  .                   

 

 املركبات التساهمية

 وث املائىالتل إضافة أى مادى إلى المياه بشكل يحدث تغيراً تدريجياً مستمراً فى خواصها .

 تلوث ينشأ عن اختال  فضالت اإلنسان والحيوان بالما  .

 تلوث يسبب كثيراً من األمراض منها البلهارسيا والتيفود .

 

 البيولوجى التلوث

ينشددأ  البدداً مددن تصددريف مخلفددات المصددانع وميدداه الصددرف الصددحى فددى التددرع  تلددوث

 . والبحار واألنهار

 

 الكيميائى التلوث

 ج عن استخدام مياه البحار فى تبريد المفاعالت النووية .تلوث مائى ينت

 .  الما  ىالذائب ف األكسجيننفصال النتيجة  البحريةإلى هالك الكائنات  ىيؤد تلوث

 

 احلرارى التلوث

 نوع من التلوث المائى ينشأ عن إلقا  النفايات الذرية فى مياه البحار والمحيطات .
 

 اإلشعاعى التلوث

 اعد فوق القطب السالب عند التحليل الكهربى للما  .الغاز المتص

 الغاز األكبر حجماً عند التحليل الكهربى للما  .   

 

 اهليدروجني

 الغاز المتصاعد فوق القطب الموجب عند التحليل الكهربى للما  .  

 حجماً عند التحليل الكهربى للما  .    األقلالغاز 

 

 األكسجني

 فولتامرت هوفمان لتحليل الكهربى للما  .فى عملية اجهاز يستخدم 

 ملوثات طبيعية ملوثات بيئية مصدرها ظواهر  بيعية .

 ملوثات صناعية ملوثات بيئية مصدرها أنشطة اإلنسان المختلفة .

 الرصاص . موت خاليا المخعنصر تؤدى التركيزات العالية منه إلى 

 الزئبق .   إلى فقدان البصر عنصر تؤدى التركيزات العالية منه فى مياه الشرب

 الزرنيخ   .  بسر ان الكبد عنصر يزيد من معدالت اإلصابة

*************************************************************************** 

 
 

 

     

 وبعضهاا    زيئات الما الروابط بين ج  بينم تساهميةا  روابط   الروابط بين األكسجين والهيدروجين فى جزئ الم – 1

 .هيدروجينيةروابط       

 100يغلى الما  عند  – 2
5

 صفرم ويتجمد عند 
5

 م .

 4تصل كثافة الما  ألقصى قيمة لها عند  – 3
5

 صفرم بينما تصل ألدنى قيمة لها عند 
5

 م .

عندما تقل كثافة الما  عن  – 4
5
 حجمه .  تزدادو  كثافته تقلم 4

 . اإلشعاعىية فى البحار يسبب التلوث إلقا  النفايات الذر – 5

 . البلهارسياينشأ من اختال  فضالت اإلنسان والحيوان بالما  ويسبب أمراضاً منها  البيولوجىالتلوث  – 6

 .حجماً على الترتيب 2:  1بنسبة  الهيدروجينو  األكسجينينحل الما  كهربياً لعنصرى  – 7

 األكسجين بينما  يتصاعد  از السالبصاعد  از الهيدروجين فوق القطب عند التحليل الكهربى للما  المحمض يت – 8

 . الموجبفوق القطب       

 : اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية : 1س 

 

 : ناسبهاأكمل العبارات اآلتية مبا ي:  2س 
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 . الكهربيةفى تحليل الما  باستخدام الطاقة  فولتامتر هوفمانيستخدم جهاز  – 9

 . إشعاعىو  حرارىو  كيميائىو  بيولوجىأربعة أقسام رئيسية هى  إلى ىالمائ التلوث ينقسم – 10

 . قطبىالما  مذيب  – 11

 .  المسطحات المائيةفى  الصرف الصحىومياه  المصانعمخلفات  من تصريفينشأ التلوث الكيميائى  – 12

 ا موت خالي يسبب الرصاصة من عنصر  ا على تركيزات مرتفع اك التى تحتوى أجسامه التناول المستمر لألسم – 13

 . المخ        

 الزرنيخ بينما التناول المستمر أل ذية تحتوى على فقدان البصر إلى ىيؤده الشرب فى ميا تركيز الزئبقزيادة  – 14

 .سر ان الكبد  ب اإلصابة إلى ىيؤد        

 فيها . النفايات الذريةإلقا   و المواد المشعةتسرب يرجع التلوث اإلشعاعى للمياه إلى  – 15

 . شذوذ خواص الما المسئولة عن  وهى هيدروجينيةترتبط جزيئات الما  ببعضها بروابط  – 16

 يذوبان فى الما  . السكرو  الملحبينما  الزيتمن المواد التى ال تذوب فى الما   – 17

 . صناعيةو   بيعيةالملوثات البيئية نوعان  – 18

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 
 

  

 (×)   كل من السكر والشمع .يذيب الما – 1

كثافة الما  عند صفر – 2
5

م أكبر منها عند 
5
 (×)م . 4

 (×) يستخدم جهاز البارومتر فى تحليل الما  كهربياً . – 3

 عند التحليل الكهربى للم  ا  المحمض يكون حج م الغ از المتصاعد ف وق القطب السالب نصف حج م الغ   از – 4

  (×)ب الموجب . المتصاعد فوق القط      

 (×)ترتبط الذرات فى جزئ الما  بروابط هيدروجينية .  – 5

 (×) فقدان البصر ينشأ عن تكرار شرب مياه تحتوى على تركيزات مرتفعة من الرصاص . – 6

 ()زيادة تركيز الزرنيخ فى األ ذية يؤدى إلى اإلصابة بسر ان الكبد .  – 7

 (×) بروابط تساهمية . لما  ببعضها البعضاترتبط جزيئات  – 8

 () عندما يتجمد الما  تقل كثافته ويزداد حجمه . – 9

 () يتصاعد الهيدروجين فى فولتامتر هوفمان أعلى المهبط . – 10

سم 8حجم الهيدروجين المتصاعد فى فولتامتر هوفمان  – 11
3
سم4عندما يتصاعد  

3
 () أكسجين . 

 (×) يعية كالبراكين .الملوثات الصناعية مصدرها ظواهر  ب – 12

 () جهاز فولتامتر هوفمان يستخدم فى تحليل الما  كهربياً . – 13

 (×)كثافة الما  فى الحالة الصلبة أكبر من كثافة الما  فى الحالة السائلة .  – 14

************************************************************************** 

 
 

 

 ..................  عدا أنه  من خصائص الما كل مما يأتى  – 1

 . مركب قطبى ●          . متعادل التأثير على ورقتى عباد الشمس  ●   

  . هيتحلل بالحرارة إلى عنصري ●                                  .يزداد حجمه عند التجمد ●        

 فلزية (  –أيونية  –تساهمية  – ينيةجهيدرو.. ) ............يوجد بين جزيئات الما  روابط .... – 2

 رباعى ( –ثمانى  –خماسى  – سداسى)               بلورات الثلج شكلها .................   – 3

 100لى عند غسائل ي – 4
5

  م فما هى الخاصية األخرى التى تؤكد أنه ما  نقى ؟ 

 ينه (خ/ يتبخر عند تس ير على ورقتى عباد الشمسأثل التدمتعاتجمد / افته عند الث) يذيب سكر الطعام / انخفاض ك       

 .....................الحالة الصلبة  ىكثافته ف ىالما  النق – 5

 (  أكبر من كثافته وهو بخار – مساو لكثافته وهو بخار – كثافته وهو بخارمساو ل – أقل من كثافته وهو سائل)       

 ية الموجودة بين جزيئات الما  ................ الروابط التساهمية فى نفس الجزيئات . الروابط الهيدروجين – 7

 متساوية فى القوة مع (   – أضعف من –) أقوى من                                                        

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاة:  4س 

 

 أمام ما يلى :)×( ( أو عالمة : ضع عالمة ) 3س 
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 اته . يرجع ارتفاع درجة  ليان الما  إلى وجود روابط ............... بين جزيئ – 8

 أيونية وتساهمية (   – هيدروجينية –أيونية  –) تساهمية                                                        

 (   أقل من –تساوى  –من  كثافة الثلج .............. كثافة الما  . ) أكبر – 9

 أقل كثافة للما  عندما يكون .......................  – 10

90) سائالً عند                                  
5

4سائالً عند  –م 
5

صلباً عند صفر –م 
5
سائالً عند صفر – م

5
 م (               

 أقل من (   –يساوى  – من أكبر)   جم من الما  .          5جم من الثلج ................ حجم  5حجم  – 11

سم 60تصاعدين عند  رفى جهاز فولتامتر هوفم  ان وع حجمى الغازين الم   إذا كان مجم   – 12
3
  از   م     فإن حج 

 (  30   30/  20   40/  40   20)  كسجين على الترتيب .........   ............    الهيدروجين و از األ        

 (   متعادل –لوى ق –) حامضى لى ورقتى عباد الشمس .          الما  النقى .............. التأثير ع – 13

سم 40ن المتصاعد من تحليل الما  كهربياً   إذا كان حجم  از الهيدروجي – 14
3
 از األكسجين المتصاعد  فإن حجم   

.............. سم        
3
  (                         .10 – 20 – 40 – 80   ) 

 از المتصاعد فوق القطب  ان فإن النسبة بين حجم الغ  ا باستخدام جهاز فولتامتر هوفم  عند تحليل الما  كهربي – 15

 الموجب وحجم الغاز المتصاعد فوق القطب السالب هى .................. على الترتيب .          

                                                        (1  :2  /2  :1  /1  :1  /3  :1   ) 

 .......... للما  فى إصابة المزارعين بمرض البلهارسيا . يسبب التلوث ....... – 16

 (   البيولوجى –الحرارى  –اإلشعاعى  –) الكيميائى                                                        

 مرض االلتهاب الكبدى الوبائى ينشأ من التلوث .................... للما  .  – 17

 (   البيولوجى –الحرارى  –اإلشعاعى  –) الكيميائى                                                        

 كل مما يلى من أضرار تلوث الما  كيميائياً وبيولوجياً عدا ...............  – 18

 (  هالك الكائنات البحرية –صر فقدان الب –موت خاليا المخ  –) التيفود                                                        

 النيتروجين (    – الكلور –الهيدروجين  –يستخدم  از ............. فى تطهير المياه .                 ) الفلور  – 19

 ملح الطعام (   –سكر المائدة  – الزيتال يذوب ................ فى الما  ر م أن الما  مذيب قطبى جيد .   )  – 20

 ن .يحجم  از الهيدروجين المتصاعد من التحليل الكهربي للما  ................... حجم األكسج – 21

 أربعة أضعاف (  – ضعف –) نصف                                                         

حجم كتلة من الما  عند  – 22
5
م ........... حجم نفس الكتلة عند 10

5
 يساوى ( –قل من أ –م . ) أكبر من 1

 (    أقل من –يساوى  –من  ) أكبر                                                       

النسبة بين كثافة الما  عند  – 23
5
م إلى كثافته عند صفر4

5
 م تكون ................... الواحد الصحيح . 

 تساوى (  –أقل من  – أكبر من)                                                         

*************************************************************************** 
  

 

 
 

ينشدددأ بدددين جزيئدددات المدددا  القطبيدددة نوعدددا مدددن التجددداذب 

 اإللكتروستاتيكى الضعيف يسمى الرابطة الهيدروجينية

 بسددبب كبددر قيمددة السددالبية الكهربيددة لألكسددجين مقارنددة

 بالهيدروجين .

 بسبب وجود الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الما  . خواص الما  شذوذ

ألن الما  مذيب قطبى جيد لمع دم المركبدات األيونيدة مثدل  ذوبان ملح الطعام فى الما 

 ملح الطعام . 

ا  ألنه مركب تساهمى ال يكون روابط هيدروجينية مع الم عدم ذوبان زيت الطعام فى الما   

 فال يذوب فيه . 

 ألنه يكون روابط هيدروجينية مع الما  .    ذوبان السكر فى الما  ر م أنه مركب تساهمى

 . لوجود الروابط الهيدروجينية بين جزيئاته  ارتفاع درجة  ليان الما 

 ة الما  العذب .   ألن كثافة الما  المالح أكبر من كثاف السباحة فى البحر أسهل من السباحة فى حمام السباحة  

تنفجددر زجاجددات الميدداه المغلقددة والممتلئددة لحافتهددا عنددد 

 وضعها فى فريزر الثالجة

 نتيجة لزيادة حجم الما  عند تجمده .

تستطيع األسدماك أن تعديف فدى المندا ق القطبيدة البداردة 

 بينما ال تستطيع مع م السفن اإلبحار فيها

 سائل .لتكون  بقة من الجليد فوق سطح الما  ال

 :علل ملا يأتى :  5س 
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 ألن كثافة الثلج اقل من كثافة الما  . يطفو الثلج فوق سطح الما 

تقل كثافة الما  بانخفاض درجة حرارته عن 
5
لتجمدددع جزيئدددات المدددا  بواسدددطة الدددروابط الهيدروجينيدددة  م4

مكونددة بللددورات ثلددج سداسددية الشددكل كبيددرة الحجددم بينهددا 

 الكثير من الفرا ات .

 ألنه ضعيف التأين . للتيار الكهربى الما  النقى ردئ التوصيل 

إضافة قطرات من حمض الكبريتيك إلى المدا  النقدى عندد 

 ً  تحليله كهربيا

 ألن الما  النقى ردئ التوصيل للتيار الكهربى .

ازديدداد تددوهج الشدد ية المشددتعلة عنددد تقريبهددا مددن الغدداز 

 المتصاعد فوق المصعد فى فولتامتر هوفمان  

 الذى يساعد على االشتعال . لتصاعد  از األكسجين 

ألنددده يسدددبب تلدددوث بيولدددوجى للمدددا  يندددتج عنددده اإلصدددابة  خطورة التبول فى مياه الترع واألنهار

د وااللتهداب يدبالكثير من األمراض مثل البلهارسيا والتيفو

 الكبدى الوبائى .

خطددورة تندداول أسددماك بأجسددامها تركيددزات مرتفعددة مددن 

 الرصاص

 لمخ .ألنها تسبب موت خاليا ا

هددالك الكائنددات البحريددة فددى المنددا ق البحريددة المسددتخدم 

 مياهها فى تبريد المفاعالت النووية   

النفصال األكسجين الذائب فى مياهها نتيجة الرتفاع درجة 

 حرارتها .

 ألنه يؤدى إلى هالك الكائنات البحرية . نقص  از األكسجين فى مياه البحار يؤدى إلى تلوثها

 ألنها تتفاعل مع  از الكلدور المسدتخدم فدى تطهيدر المدا  ا  الصنبور فى زجاجات من البالستيكعدم تخزين م

 فتزيد من معدالت اإلصابة بالسر ان .

 لتحديد مدى صالحية المياه للشرب .  أجرا  تحاليل دورية على مياه محطات التنقية

 ا من الملوثات .لتنقية المياه وتخليصه تركيب فلتر على صنبور الشرب فى المنزل

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلوث الميداه بيولوجيدا وتعدرض اإلنسدان لإلصدابة بدالكثير  اختال  فضالت اإلنسان والحيوان بالمياه.

من األمراض مثل البلهارسيا والتيفويد واإللتهداب الكبددى 

 الوبائى. 

تتفاعددل مددادة البالسددتيك مددع  دداز الكلددور المسددتخدم فددى  تخزين مياه الصنبور فى زجاجات من البالستيك .

 تطهير الما  فيزداد معدل اإلصابة بالسر ان.

شذوذ خدواص المدا  مثدل ارتفداع درجتدى  ليانده وتجمدده  ارتبا  جزيئات الما  ببعضها بروابط هيدروجينية .

 . وانخفاض كثافته عند التجمد

 درجة حرارة الما  عندانخفاض 
5
تجمدددع جزيئدددات المدددا  بواسدددطة الدددروابط الهيدروجينيدددة ت .    م 4

مكونددة بللددورات ثلددج سداسددية الشددكل كبيددرة الحجددم بينهددا 

 .فيزداد حجمه وبالتالى تقل كثافته الكثير من الفرا ات

إمرار تيار كهربى على ما  محمض خالل جهاز فولتامتر 

 هوفمان .  

المدددددا  كهربيدددددا إلدددددى عنصدددددريه )الهيددددددروجين ينحدددددل 

 واألكسجين(.

تلوث المياه كيميائيا وتعرض اإلنسان لإلصابة بالكثير من  تصريف مخلفات المصانع فى مياه نهر النيل .  

األمراض مثل موت خاليدا المدخ وفقددان البصدر وسدر ان 

 الكبد. 

 تفاع معدل اإلصابة بفقدان البصر.ار وجود الزئبق بتركيزات مرتفعة فى مياه الشرب .        

زيادة تركيدز عنصدر الرصداص فدى أجسدام األسدماك التدى 

 يتناولها اإلنسان .

 ارتفاع معدل اإلصابة بموت خاليا المخ.

 ارتفاع معدل اإلصابة بسر ان الكبد.   . مياه الشربارتفاع نسبة الزرنيخ فى 

وترتفدددع كثافتددده عندددد  هتجمددددو ه لياندددتدددى خفض درجتدددن عدم وجود روابط هيدروجينية بين جزيئات الما  .

  التجمد.

 :ماذا حيدث عند :  6س 
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وضددع زجاجددة ميدداه مغلقددة وممتلئددة لحافتهددا فددى الفريددزر 

 لفترة .

 . لزيادة حجم الما  عند تجمده تنفجر الزجاجة

ارتفدداع درجددة حددرارة المددا  فددى منطقددة بحريددة تسددتخدم 

 مياهها فى تبريد المفاعالت النووية .  

صدددال نفا ةنتيجددة فددى هددذه الميدداه البحريددالكائنددات  تهلددك

 األكسحين الذائب فى الما  .

عدددم إضددافة قطددرات حمددض كبريتيددك مخفددف إلددى المددا  

 النقى فى فولتامتر هوفمان .  

ه يتحلددل إلددى عنصددريهربددى وال كوصددل المددا  التمددار اليال 

 واألكسجين . ينجالهيدرو

التمدد الشاذ للما  بين عدم حدوث 
5
م   صفر 4

5
 ائنات البحرية فى المنا ق المتجمدة .كلهلك ات م  

 6 –تسدداوت كثافددة المددا  عنددد 
5
 5م مددع كثافتدده عنددد  

5
م  

 فى المنا ق القطبية الباردة.

تهلك الكائنات المائيدة التدى تعديف فدى هدذه المندا ق لعددم 

تكددون  بقددة مددن الجليددد علددى سددطح المددا  السددائل تحمددى 

 المياه العميقة من التجمد.

*************************************************************************** 
  
 

 / حرق الفحم والبترول .  انفجار البراكينإلقا  مياه الصرف باألنهار / تسرب زيت البترول لمياه البحار /  – 1

 ) ملوثات صناعية (                                                                                                         

 ) أنواع تلوث المياه (/ تلوث حرارى / تلوث إشعاعى .  تلوث ضوضائىتلوث بيولوجى / تلوث كيميائى /  – 2

3 – / HCl 3CO2/ H O2H/  4SO2H .                                                     ) أحماض ( 

 ) مواد تذوب في الما  (                                 . زيت الطعاموديوم / السكر / ملح الطعام / كربونات الص – 4

*************************************************************************** 
 

 

 صناعيةال املياه ملوثات طبيعيةال املياه ملوثات
 :  مصدرها ظواهر طبيعية مثل

 حدوث البراكين . ● 

 البرق المصاحب للعواصف الرعدية . ● 

   موت الكائنات الحية .● 

 :  مصدرها أنشطة اإلنسان املختلفة مثل 
 اإلسراف فى استخدام األسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية .    ●

 إلقا  مخلفات المصانع والمنازل فى البحار والمحيطات .  ●

   حرق الفحم والبترول . ●

********************************************************************** 

 أضراره منشأه التلوث

 التلوث

 البيولوجى

ينشدددأ مدددن اخدددتال  فضدددالت اإلنسدددان 

 والحيوان بالما  .

  يسبب الكثري من األمراض مثل :

     االلتهاب الكبدى الوبائى ( .  –د  يالتيفو  – البلهارسيا) 

 

 

 التلوث

 الكيميائى

 

 

صدددريف مخلفدددات المصدددانع وميددداه ت

الصرف الصدحى فدى التدرع واألنهدار 

  والبحار . 

  

 

ارتفاع تركيز بعض العناصر امللوثة للماء مماا ياىدى إىل أاارار    

 بالغة : 

 ( تناااول األمساااك التى حتتااوى على تركيزات مرتفعة من 1)

 . موت خاليا املخيسبب  الرصاص     

 .     فقدان البصرإىل  ىيىدمياه الشرب فى  الزئبقتركيز ( زيادة 2)

    . بسرطان الكبد من معدالت اإلصابة الزرنيخ( يزيد 3)

 التلوث

 احلرارى

ارتفاع درجة حدرارة بعدض المندا ق 

البحرية المستخدم مياههدا فدى تبريدد 

 النووية . المفاعالت

 األكساجني نفصاال  النتيجة  البحريةإىل هالك الكائنات  ىيىد

 .  اءامل ىالذائب ف

 التلوث

 اإلشعاعى

تسرب المواد المشعة من المفداعالت 

إلقا  النفايدات الذريدة فدى  النووية أو

 . البحار والمحيطات

 يسبب كثريًا من األمراض مثل :

 تشوه األجنة ( . – ) اإلصابة بالسرطان

 

 

 : استخرج الكلمة الشاذة ثم اكتب ما يربط بني باقى الكلمات:  7س 

 

 : كل منقارن بني  :  8س 
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 زيت الطعام ملح الطعام
 .  مركب أيونى● 

 .  يذوب في الما ● 

 .  مركب تساهمى● 

 . ال يذوب في الما  ●

********************************************************************** 

 الروابط بني جزيئات املاء الروابط بني ذرات جزئ املاء
 .  روابط تساهمية أحادية● 

 . أقوى وأقصر من الروابط الهيدروجينية● 

 .  روابط هيدروجينية● 

 . التساهميةأضعف وأ ول من الروابط ● 

********************************************************************** 

 غاز األكسجني غاز اهليدروجني  
 . (1عدد الذرات في جز  الما  )                  .  (2عدد الذرات في جز  الما  )

السدالب  عند التحليل الكهربى للما  يتصاعد فوق القطدب

 األكسجين . ن حجمه ضعف حجم  از)المهبط( ويكو

الموجب  عند التحليل الكهربى للما  يتصاعد فوق القطب

 . الهيدروجين حجم  از نصفويكون حجمه  (المصعد)

يشتعل بفرقعدة محددثاً لهدب عند تقريب ش ية متقدة إليه 

 . أزرق شاحب

يزيدددد اشدددتعال الشددد ية عندددد تقريدددب شددد ية متقددددة إليددده 

 المتقدة .

*************************************************************************** 
 

 

 .                           الشخصية االستخداماتو الصناعةوالزراعة  الما 

 شذوذ خواص الما  كارتفاع درجتى  ليانه وتجمده. الروابط الهيدروجينية الموجودة بين جزيئات الما  .  

الحفدداظ علددى حيدداة الكائنددات المائيددة التددى تعدديف فددى ميدداه  عند التجمد.انخفاض كثافة الما  

 المنا ق القطبية الباردة. 

 تحليل الما  كهربيا لعنصريه. جهاز فولتامتر هوفمان

*************************************************************************** 
 

  

 2 عدد الروابط التساهمية في جزئ الما  .

 104٫5 مقدار الزاوية بين الرابطتين التساهميتين األحاديتين في جزئ الما  . 
5
 

 100 درجة  ليان الما  النقى .
5
 م 

صفر  درجة تجمد الما  النقى .
5
 م 

*************************************************************************** 
 
 

 : رسومات هامة – 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جهاز فولتامرت هوفمان                                          الرابطة التساهمية واهليدروجينية                           اءـزئ املـج

 : أذكر أهمية واحدة لكل من:  9س 

 

 : كل منالرقم الدال على أذكر :  10س 

 

 مالحظات هامة

 

 

5
104٫5  

 

 

 رابطة هيدروجينية

 

  رابطة هيدروجينية

 رابطة تساهمية

 

H2 O2 

(–) 
 املهبط

)+( 
 املصعد

 

ماء 

 حممض

 

 صنبور
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          / ارتفاع درجتى  ليانه وتجمده  / مذيب قطبى جيد/  يتواجد فى حاالت المادة الثالث : اخلواص الفيزيائية للماء – 2

 انخفاض كثافته عند التجمد .                                    

 متعادل التأثير على ورقتى عباد الشمس .  : اخلواص الكيميائية للماء – 3

20كتلتان متساويتان من املاء النقى إحداهما عند درجة حرارة  – 4

5

2م واألخرى عند 

5

 م ، أيهما يكون أكرب حجمًا ؟

م فتكون كثافة الما  عند 54بانخفاض درجة حرارته عن    : بما أن كثافة الما  تقل
5
م أكبر من كثافته عند 20

5
 م 2

ومنها يكون حجم كتلة الما  عند      
5
م أقل من حجم نفس الكتلة من الما  عند 20

5
 م ) ألن الكثافة تتناسب عكسياً 2

 مع الحجم ( .     

 اعف حجم غاز األكسجني(.عند التحليل الكهربى للماء )حجم غاز اهليدروجني  – 5

 احسب حجم  از الهيدروجين الناتج من تحليل الما  المحمض كهربياً فى فولتامتر هوفمان ●

سم 6إذا كان حجم األكسجين المتصاعد     
3
                                                                                           ؟                                                                                                               

سم 12=   6×  2حجم  از األكسجين = ×  2: حجم  از الهيدروجين =  الحل
3
       . 

 احسب حجم  از األكسجين الناتج من تحليل الما  المحمض كهربياً  فى فولتامتر هوفمان  ●

سم 20كان حجم الهيدروجين المتصاعد إذا      
3
 ؟                            

سم 10=  2÷  20=  2÷ : حجم  از األكسجين =  حجم  از الهيدروجين  الحل
3
 . 

 . املعادلة الكيميائية الدالة على حتليل املاء كهربيًا – 6

 

 

 

سم 20  إذا علمت ان حجم اهليدروجني املتصاعد فى فولتامرت هوفمان هو – 7
3
 : 

 ما حجم األكسجين المتصاعد ؟ ●

 ما مجموعة حجوم الغازات المتصاعدة إذا تضاعف حجم الهيدروجين المتصاعد ؟ ●

سم 12عند حتليل املاء كهربيًا كان حجم الغاز الذى يشتعل بفرقعة عند تقريب شظية مشتعلة إليه  – 8
3
 : 

 ما اسم هذا الغاز ؟ وفوق أى قطب يتصاعد ؟ ●

 سم الغاز اآلخر الناتج من عملية التحليل الكهربى ؟ وما حجمه ؟ما ا ●

 : الشكل املقابل يواح نوعان من الروابط الكيميائية – 9

  ( ؟2(   )1ما نوع كل من الرابطتين ) ●

 ( ؟3ما قيمة الزاوية ) ●

 ( أضعف ؟ 2(   )1أى الرابطتين ) ●

 وأياً منهما مسئول عن شذوذ خواص الما  ؟    

 : ن الشكل املقابلم – 10

 ؟ A , Bدرجة الحرارة عند كل من النقطتين ما  ●

 . B .............. كثافة الما  عند  Aاختر : كثافة الما  عند  ●

 تساوى (  –أقل من  –) أكبر من                  

 : من الشكل املقابل – 11

  ( ؟2(   )1ما نوع المحلول المتكون فى كل من التفاعلين ) ●

 ( 3ما أثر المحلول المتكون فى التفاعل ) ●

 على صبغة عباد الشمس ؟ مع التعليل .   

 ( ؟ 4ما اسم األيونات الناتجة من التفاعل ) ●

 

 
 
 
 

 

 

O2      

H2      

2 

 مصعد

 

 مهبط

2 

2H2O                       2H2   +    O2 
 أكسجني      هيدروجني                                          مـــــاء

 

 حتليل 
  

  كهربى

 

(2) 

 

(3) 

 

(1) 

 

 طبقة جليد

(4) 

 

 يتأين

 

Na 

 

H2O      

+  

 

+ 

 

MgO 

 

CO2 

 

+ 

(1) (3) 

(2) 
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 سدطح فدوق كدم 1000 حدوالى  بارتفداع ويمتد محورها حول األرض مع يدور  ازى  الف

 .    البحر

 

 الغالف اجلوى لألرض

 الضغط اجلوى .   الجوى الغالف ارتفاع و وله المساحات وحدة همقطع مساحة هوا ال من عمود وزن

 الضغط اجلوى املعتاد الضغط الجوى عند مستوى سطح البحر .  

 البار / املللى بار . الجوى الضغطوحدة قياس 

 البارومرت   جهاز يستخدم لقياس الضغط الجوى .  

 األنريويد ليوم بمعلومية الضغط الجوى .جهاز يستخدم لتحديد الطقس المحتمل ل

 جهاز يستخدم لتحديد ارتفاعات تحليق الطائرات بداللة الضغط الجوى .

 جهاز يعتبر من أجهزة الطائرة الرئيسية .

 

 األلتيمرت

 األيزوبار خطو  منحنية تصل بين نقا  الضغط المتساوى فى خرائط الضغط الجوى .

 خرائط الضغط اجلوى الجوى المختلفة وبالتالى تحديد اتجاه حركة الرياح .تستخدم فى تحديد منا ق الضغط 

   من  بقات الغالف الجوى .   المضطربة الطبقة/ أولى  بقات الغالف الجوى 

  إحدى  بقات الغالف الجوى وتتميز بأن حركة الهوا  فيها رأسية .  

  . درجة حرارة األرض تعمل على تن يم  بقة 

 إلى سطح األرض وتحدث بها كافة ال واهر الجوية .       أقرب الطبقات 

 من كتلة الغالف الجوى .       ٪  75 بقة تحتوى على 

 

 

 الرتوبوسفري

    . الجوى الغالف  بقات من الثانية الطبقة

     . الطائرات لتحليق مناسبة منطقة/  بقة الغالف الجوى التى يتحرك فيها الهوا  أفقيا 

 

 السرتاتوسفري

 .   التخلخل شديدة  بقة/  الجوى الغالف  بقات من الثالثة الطبقة

 . الجوى بالغالف الموجود األوزون  از مع م على تحتوى بقة 

  بقة تحتوى على كمية محدودة من  ازى الهيليوم  والهيدروجين فقط .  

 . الشهب فيها  بقة تتكون/ من  بقات الغالف الجوى  المتوسطة الطبقة

 

 

 زوسفرياملي

 آخر  بقات الغالف الجوى . / أبعد  بقات الغالف الجوى عن سطح األرض 

      . أسخن  بقات الغالف الجوى/ الطبقة الرابعة من الغالف الجوى 

 من  بقات الغالف الجوى . الطبقة الحرارية

 

 الثرموسفري

 السرتاتوبوز  ارة .   الحد الفاصل بين الستراتوسفير والميزوسفير والذى تثبت عنده درجة الحر

 امليزوبوز   منطقة بين الميزوسفير والثرموسفير .  

 الرتوبوبوز .   تفصل بين التروبوسفير والستراتوسفير

  بقة مشحونة تنعكس عليها موجات الراديو .

   همية بالغة فى االتصاالت.   ة تحتوى على أيونات مشحونة ولها أ بق

 

 األيونوسفري

 حزامى فان آلني سيان يساعدا فى انعكاس اإلشعاعات الكونية الضارة بعيدا عن األرض .حزامان مغنا ي

 الشفق القطبى ظاهرة تبدو كستائر ضوئية ملونة ترى من كال القطبين على األرض .

 األكسوسفري المنطقة التى يندمج فيها الغالف الجوى بالفضا  الخارجى .   

 فان آلني يطان بكوكب األرض .  اكتشف وجود حزامان مغنا يسيان يح

*************************************************************************** 

 
 

 

     

   . الميزوسفيروأقلها درجة حرارة  الثرموسفيرأعلى  بقات الغالف الجوى من حيث درجة الحرارة  – 1

    . األكسوسفيربينما تدور األقمار الصناعية فى  بقة  التروبوسفيرتحدث مع م ال واهر الجوية فى  بقة  – 2

 لتالية :: اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات ا 1س 

 

 : أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:  2س 
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   كثافة الهوا  عند سطح البحر . منأقل كثافة الهوا  على قمة الجبل  – 3

   . كم 13سمك  بقة التروبوسفير حوالى  – 4

  م .                ˚  6٫5درجة الحرارة بمقدار  تقلما ارتفعنا واحد كيلو متر عن سطح البحر كل – 5

   مللى بار . 1013٫25يكون الضغط الجوى عند سطح البحر مساوياً  – 6

 مشحونة . يحتوى على أيونات الثرموسفيرخال من الغيوم   والجز  العلوى من  الستراتوسفيرالجز  السفلى من  – 7

   كيلو متر .  37يمتد الستراتوسفير بسمك يساوى  – 8

 ر على هيئة ستائر ضوئية ملونة مبهرة .ت ه القطبى / األوروراالشفق ظاهرة  – 9

 .                     االتصاالت والبث التليفزيونى عبر القارات والتعرف على الطقستستخدم األقمار الصناعية فى  – 10

      مللى بار . 1000وهى تعادل  الباريقدر الضغط الجوى بوحدة  – 11

 من كتلته ٪ 90يتواجد كم فى حين  3ين سطح البحر وحتى ارتفاع الهوا  الجوى ما بمن كتلة  ٪ 50يتواجد  – 12

 كم . 16حتى ارتفاع          

   . األلتيمترو  األنيرويدومن أمثلتها  البارومتراتيقاس الضغط الجوى بواسطة  – 13

 األنيرويد م جهازبمعلومية الضغط الجوى   بينما يستخد ارتفاع تحليق الطائرةيستخدم جهاز األلتيمتر فى تحديد  – 14

 بمعلومية الضغط الجوى .    الطقس المحتمل لليوم فى تحديد          

 عند سفح الجبل .كثافته  أقل منكثافة الهوا  كلما ارتفعنا ألعلى لذا فإن كثافة الهوا  عند قمة جبل  تقل – 15

     . لمنخفضاإلى منا ق الضغط الجوى  المرتفعتنتقل الرياح من منا ق الضغط الجوى  – 16

          مللى بار . 100الضغط الجوى حتى يصل عند نهايتها إلى  يقلبزيادة االرتفاع فى التروبوسفير  – 17

   . فوق البنفسجيةالتى تقوم بامتصاص األشعة  األوزونيحتوى الجز  العلوى من الستراتوسفير على  بقة  – 18

   . الثرموسفيروأبعدها  فيرالتروبوسأقرب  بقات الغالف الجوى لألرض  – 19

 . م ˚09 –عند الميزوبوز إلى  لبينما تص م ˚60 – تصل درجة الحرارة عند التروبوبوز إلى – 20

  0٫01حوالى مللى بار   بينما يكون عند نهاية الميزوسفير  1الضغط الجوى عند نهاية الستراتوسفير حوالى  – 21

 مللى بار .        

 . التروبوسفيربينما تتكون السحب فى  الميزوسفيرتتكون الشهب فى  – 22

 . حزامى فان آلينالتى تحا  ب   األيونوسفيرتنعكس موجات الراديو على  بقة  – 23

 . األيونوسفيرالتى تبثها مراكز االتصاالت ومحطات اإلذاعة على  الراديوتنعكس موجات  – 24

 . األقمار الصناعيةتسبح فيها  األكسوسفيرتسمى يندمج الغالف الجوى بالفضا  الخارجى فى منطقة  – 25

  .أيونات مشحونةالحتوائه على  األيونوسفيريسمى الجز  العلوى من الثرموسفير باسم  – 26

 المتساوية . الضغطفى رسم خرائط الضغط الجوى وهى تصل بين منا ق  األيزوبارتستخدم خطو   – 27

 ألسفل . الباردةألعلى والتيارات  الساخنةيث تتصاعد التيارات يتحرك الهوا  فى التروبوسفير رأسيا ح – 28

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 
 

  

     (×)كم .  3من كتلة الغالف الجوى فى مساحة ما بين مستوى سطح البحر وحتى ارتفاع ٪  50توجد  – 1

       ()الطبقة األولى من الغالف الجوى .  التروبوسفير هى – 2

    (×)تحدث كافة ال واهر الجوية مثل األمطار والرياح والسحب فى  بقة األيونوسفير .  – 3

    ()تسبح األقمار الصناعية حول األرض فى منطقة األكسوسفير .  – 4

      (×) مللى بار . 76الضغط الجوى المعتاد عند سطح البحر يساوى  – 5

    ()درجة كلما ارتفعنا واحد كيلو متر .  6٫5تقل درجة الحرارة فى التروبوسفير بمعدل  – 6

 (×)تهب الرياح من منا ق الضغط المنخفض إلى منا ق الضغط المرتفع .  – 7

      (×) الستراتوسفير هى الطبقة الثالثة فى الغالف الجوى . – 8

   ()فلى من الستراتوسفير . الجز  السيتحرك الهوا  أفقيا فى  – 9

 (×) تحتوى  بقة التروبوسفير على مع م الغالف الجوى . – 10

 () يستخدم جهاز األلتيمتر لتعيين ارتفاع الطائرات عن مستوى سطح البحر . – 11

 (×) يفضل الطيارون التحليق بطائرتهم فى الطبقة العلوية من الميزوسفير . – 13

 أمام ما يلى :)×( ( أو عالمة : ضع عالمة ) 3س 
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 (×) فى الستراتوسفير . يتحرك الهوا  رأسيا – 14

 () تقع  بقة األوزون فى الستراتوسفير . – 15

 () يقل الضغط الجوى بزيادة االرتفاع عن سطح البحر . – 16

 ()يحا  األيونوسفير بحزامين مغنا يسيين يعرفان بحزامى فان آلين .  – 17

      () مللى بار . 500بار تعادل  0٫5 – 18

 (×) ن الهوا  فوق وحدة المساحات من سطح األرض بالغالف الجوى .يعرف وزن عمود م – 19

        (×) كلما ارتفعنا إلى أعلى تزداد كثافة الهوا  ومقدار الضغط الجوى . – 20

 (×) الستراتوسفير  بقة مضطربة لحدوث مع م التقلبات الجوية فيها . – 21

     (×)من كتلة الهوا  .  ٪  99تحتوى التروبوسفير على  – 22

   (×)كم .  30:  20توجد  بقة األوزون فى التروبوسفير على ارتفاع من  – 23

  (×)الستراتوبوز هى الحد الفاصل بين الميزوسفير والثرموسفير .  – 24

                 (×)م . ˚  90 –تصل درجة الحرارة عند نهاية الثرموسفير إلى  – 25

     (×)ستوا  . ترى ظاهرة األورورا عند خط اال – 26

 (×) تتكون الشهب فى األيونوسفير . – 27

   (×)تقع مسئولية تن يم درجة حرارة كوكب األرض على الستراتوسفير .  – 28

 () تنعكس موجات الراديو على األيونوسفير . – 29

************************************************************************** 

 
 

 

   (  760/  1٫013/  76/  1013٫25لضغط الجوى المعتاد يعادل ............ مللى بار . ) ا – 1

   الثرموبوز (   –الميزوبوز  – الستراتوبوز –يقع ............... بين الستراتوسفير والميزوسفير . ) التروبوبوز  – 2

 األكسوسفير (         – الميزوسفير –الستراتوسفير  –ير فى ...............                ) األيونوسف تتكون الشهب – 3

     (   الثرموسفير –الميزوسفير  –الستراتوسفير  –أسخن  بقات الغالف الجوى هى ............. ) التروبوسفير  – 4

          رموسفير (  الث – الميزوسفير –الستراتوسفير  –أبرد  بقات الغالف الجوى هى .............   ) التروبوسفير  – 5

          الثرموسفير (   –الميزوسفير  – الستراتوسفير –تحلق الطائرات فى  بقة .............          ) التروبوسفير  – 6

 تمتد  بقة .................. من سطح البحر وحتى التروبوبوز .  – 7

          الثرموسفير (   –الميزوسفير  –الستراتوسفير  – التروبوسفير)                                                                  

ً  –البارومتر  –األنيرويد  –يستخدم جهاز ............. فى قياس الضغط الجوى .        ) األلتيمتر  – 8  (  أ   ب معا

 أ   ب معاً ( –البارومتر  –األنيرويد  – متراأللتييستخدم جهاز ........ فى قياس االرتفاع عن سطح األرض . )  – 9

 ال توجد إجابة صحيحة (  –دواميا  –رأسيا  – أفقيا)   وا  فى  بقة الستراتوسفير ..........    يتحرك اله – 10

 حراريين (  –أيونيين  –كهربيين  – مغنا يسيينيحا  األيونوسفير بحزامين .............                 )  – 11

 الضغط الجوى على قمة الجبل ................. الضغط الجوى عند سطح البحر .  – 12

 نصف قيمة (  –يساوى  – أقل من –) أكبر من                                                              

          الثرموسفير (   –لميزوسفير ا –الستراتوسفير  – التروبوسفيريعتبر ......... أول  بقات الغالف الجوى . )  – 13

 تمتد  بقة ............... من التروبوبوز وحتى الستراتوبوز .  – 14

           الثرموسفير (   –الميزوسفير  – الستراتوسفير –) التروبوسفير                                                                    

           (   الثرموسفير –الميزوسفير  –الستراتوسفير  –) التروبوسفير ت الكونية المشحونة فى  بقة تنعكس اإلشعاعا – 15

 كيلو متر فوق سطح األرض .  2تقل درجة الحرارة بمقدار ................ على ارتفاع  – 16

                                                                  (6٫5 
5
 13/ م  

5
 5٫6/  م

5
 9٫75م / 

5
 م ( 

          الثرموسفير (   –الميزوسفير  – الستراتوسفير –) التروبوسفير    يعتبر ........ ثانى  بقات الغالف الجوى .   – 17

  (   الثرموسفير –الميزوسفير  – الستراتوسفير –) التروبوسفير       تقع  بقة األوزون فى ...............         – 18

 (    0٫001/ 0٫01/  100/  1000)      المللى بار يعادل .................... بار .     – 19

 (      األلتيمتر –األنيمومتر  –األميتر  –) فولتامتر هوفمان   من أجهزة قياس الضغط الجوى .............  – 20

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاة:  4س 
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    الثرموسفير (   –الميزوسفير  –الستراتوسفير  – تروبوسفيرالتحدث كافة ال واهر الجوية فى ................ )  – 21

 الحرارية (    –المتطبقة  – المضطربة –) المتوسطة     التروبوسفير تعنى الطبقة ..................   – 22

 الضغط الجوى فى منخفض القطارة ......... الضغط الجوى عند هضبة األهرامات .  – 23

 يساوى (   –أقل من  – أكبر من)                                                                  

 م فإن أن ارتفاع هذا الجبل حوالى ......... ˚ 6٫5م وعند قمته ˚ 13إذا كانت درجة الحرارة عند سفح جبل  – 24

 كم (  2 – كم 1 –كم  10 –ملم  1)                                                                              

 (    47/  37/  27/  17)      سمك الستراتوسفير .................. كم .               – 25

 (    1200/ صفر /  60 –/  90–)     م .˚ درجة الحرارة عند بداية الستراتوسفير .........  – 26

    الثرموسفير (   –الميزوسفير  – الستراتوسفير –) التروبوسفير       ...  تمتص األشعة فوق البنفسجية فى ....... – 27

    الثرموسفير (   –الميزوسفير  – الستراتوسفير –) التروبوسفير تصل درجة الحرارة إلى الصفر المئوى فى نهاية  – 28

 كلما زاد االرتفاع عن سطح البحر ................  – 29

 (  جميع ما سبق –تقل الكثافة  –تنخفض درجة الحرارة  –) يقل الضغط الجوى                                  

 م .˚ كم فوق مستوى سطح البحر تقل درجة الحرارة بمقدار  .........  3عند االرتفاع  – 30

                                                                  (6٫5 – 13 – 19٫5 – 26   ) 

 (  13/  35/  37/  590)    يبلغ متوسط سمك الميزوسفير ........ كم .  – 31

    الثرموسفير (   – الميزوسفير –الستراتوسفير  –تعتبر ..................  بقة شديدة التخلخل . ) التروبوسفير  – 32

 (  الثرموسفير –الميزوسفير  –راتوسفير الست –أكبر  بقات الغالف الجوى سمكا ...........  ) التروبوسفير  – 33

 أ   ج  معا (     –حزامى فان آلين  – ااألورور –) النجم القطبى   تعرف ظاهرة الشفق القطبى باسم ........    – 34

 يحتوى الجز  العلوى من الثرموسفير على ........................  – 35

 (  أيونات مشحونة –رياح وأعاصير  –هيدروجين وهيليوم بكميات قليلة  –ار ) سحب وأمط                               

 الثرموسفير (  –الميزوسفير  – األكسوسفير –تسبح األقمار الصناعية فى ............... ) التروبوسفير  – 36

 تكون جزيئات الهوا  متقاربة جدا من بعضها البعض عند ...............  – 37

 كم (  16ارتفاع  –كم  3ارتفاع  –كم  1ارتفاع  – سطح البحر)                                                               

 تمثل كتلة الهوا  الموجودة فى  بقات الغالف الجوى الثالثة العليا حوالى ........ من كتلة الهوا  الجوى . – 38

                                                                                                      (99 ٪ – 75 ٪ – 50 ٪ –  25 ٪               ) 

 (               ٪ 99  – ٪ 75 – ٪ 25 – ٪ 1) .... من بخار الما  . ى على ..تحتوى الثالث  بقات العليا من الغالف الجو – 39

   العلوى من  بقة .................. توجد منطقة األيونوسفير فى الجز – 40

    (   الثرموسفير –الميزوسفير  –الستراتوسفير  –) التروبوسفير                                  

 كثافة (  – وزن –حجم  –الضغط الجوى هو ................. عمود الهوا  على وحدة المساحات . ) كتلة  – 41

 م المحتمل بطريقة بسيطة مباشرة بواسطة .................يمكن معرفة  قس اليو – 42

 األميتر (     – األنيرويد –الباروجراف  –) األلتيمتر                                 

 يصل الضغط الجوى عند نهاية  بقة الستراتوسفير حوالى .....................  – 43

 بار / أ   ج  كالهما صحيح (  1/  مللى بار 1من قيمة الضغط الجوى المعتاد /  10٫00)                                 

 الجز  السفلى من الستراتوسفير مناسب لتحليق الطائرات ألنه ..................  – 44

 (  جميع ما سبق ) خال من الغيوم / خال من االضطرابات الجوية / حركة الهوا  فيه أفقية /                                

 تحتوى الستراتوسفير على مع م  از ................ الموجود بالغالف الجوى .  – 45

 األكسجين (  – األوزون –الهيدروجين  –) ثانى أكسيد الكربون                                 

*************************************************************************** 
  

 

 
 

يقددل الضددغط الجددوى باالرتفدداع عددن مسددتوى سددطح 

 البحر ؟  

 لنقص  ول ) وزن ( عمود الهوا  الجوى . 

 لزيادة  ول ) وزن ( عمود الهوا  الجوى .  الضغط الجوى فى قاع بئر أكبر منه فوق قمة جبل ؟ 

اخدددتالف الضدددغط الجدددوى مدددن منطقدددة ألخدددرى علدددى 

 سطح األرض ؟

هددوا  الجددوى مددن منطقددة ألخددرى علددى الخدتالف  ددول عمددود ال

 سطح األرض .

 :علل ملا يأتى :  5س 
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 ألنه يحدد ارتفاع الطائرة بمعلومية الضغط الجوى .  يعتبر جهاز األلتيمتر من أجهزة الطائرة الرئيسية ؟   

 الختالف الضغط الجوى من منطقة ألخرى على سطح األرض  هبوب الرياح من منطقة ألخرى على سطح األرض 

 . فيها الجوية التقلبات مع م لحدوث الطبقة المضطربة ؟تعرف التروبوسفير ب

 االجدوى لدذ الغدالف كتلدة مدن٪  75 حدوالى علدى تحتدوىألنهدا   كافة ال واهر الجوية فى  بقة التروبوسفيرحدوث 

 . والسحب والرياح الجوية كاألمطار ال واهر كافة تحدث بها

درجدة حدرارة  تن ديم  تعمل  بقة التروبوسفير على 

 ؟ ضاألر

 . الجوى الهوا  ما  بخار من٪  99 حوالى على تحتوىألنها 

محلهدا   تهدبطو ألعلدى تتصداعد السداخنةالهوائية  التياراتألن  رأسية ؟  بقة التروبوسفير حركة الهوا  فى

     . ألسفل الباردةالهوائية  التيارات

 .  الجوى بالغالف الموجود األوزون  از مع م الحتوائها على تسمى الستراتوسفير بالغالف الجوى األوزونى ؟

ارتفدددددداع درجددددددة حددددددرارة الجددددددز  العلددددددوى مددددددن  

 الستراتوسفير ؟

 منهدددا العلدددوى بدددالجز الموجدددودة األوزون   بقدددةالمتصددداص 

   . الشمس من الصادرة بنفسجيةال فوقلألشعة 

لتحليدق  مناسدب الجز  السدفلى مدن الستراتوسدفير  

 ؟ الطائرات

 الهددوا  الجويددة ويتحددرك االضددطراباتو الغيددوم مددن خددالىألندده 

 أفقياً . فيها

 ألعلدى باالرتفاع كبير بمعدل الحرارة درجات فيها تتناقص ألنه الميزوسفير أبرد  بقات الغالف الجوى ؟

    م .˚ 90 – إلى نهايتها تصل عند حيث

 . الهوا  بجزئيات الحتكاكها نتيجة ظهور مع م الشهب بالميزوسفير ؟

 ليدددددومياله  دددددازى مدددددن محددددددودة كميدددددات علدددددى الحتوائهدددددا بقة شديدة التخلخل ؟الميزوسفير  

 . والهيدروجين

يطلق على الطبقة الثالثة من  بقدات الغدالف الجدوى 

 اسم الميزوسفير ؟

 ألنها تتوسط  بقات الغالف الجوى .

      . ألنها أسخن  بقات الغالف الجوى تسمى  بقة الثرموسفير  بالطبقة الحرارية ؟

عتبدددر   بقدددة الثرموسدددفير أسدددخن  بقدددات الغدددالف ت

 الجوى ؟   

تزداد فيهدا درجدات الحدرارة بمعددل كبيدر باالرتفداع ألعلدى  ألنه

  . م  ˚1200 ىحتى تصل إلى حوال

 .  على أيونات مشحونة ألنه يحتوى يسمى الجز  العلوى من الثرموسفير باأليونوسفير 

الالسلكية  تقوم األيونوسفير بدور هام فى االتصاالت

 والبث اإلذاعى ؟

موجات الراديو التى تبثها مراكز االتصداالت ألنه ينعكس عليها 

 . أو محطات اإلذاعة

ن يعرفددان باسددم ياأليونوسددفير يحددا  بحددزامين مغنا يسدديألن  حدوث ظاهرة الشفق القطبى

لددين يقومددان بدددور هددام فددى تشددتيت اإلشددعاعات آ فددان ىحزامدد

عن األرض وهو ما يسبب فدى  عيداً الضارة بالمشحونة الكونية 

 . (األوروراى )نفس الوقت حدوث ظاهرة الشفق القطب

ألنها تسدتخدم فدى االتصداالت والبدث التليفزيدونى عبدر القدارات  أهمية األقمار الصناعية فى اآلونة األخيرة ؟

 والتعرف على الطقس .

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يقل الضغط الجوى . ( .عن مستوى سطح البحر )بالنسبة للضغط الجوى االرتفاع

 يزداد الضغط الجوى . ( .الهبو  فى قاع بئر عميق )بالنسبة للضغط الجوى

صددعود شددخص إلددى أعلددى قمددة جبددل ) بالنسددبة لكثافددة الهددوا  

 الجوى ( .

 تقل كثافة الهوا  الجوى .

ال يستطيع الطيار تحديد ارتفاع تحليق الطدائرة عدن  . طل جهاز األلتيمتر عن العمل أثنا  تحليق الطائرة فى الجوتع

 سطح األرض .

حددددوث كافدددة ال دددواهر الجويدددة المكوندددة للطقدددس  من كتلة الغالف الجوى .       ٪  75احتوا  التروبوسفير على 

 والمناخ بها.

 تنخفض درجة الحرارة بمعدل كبير . ( .بالنسبة لدرجة الحرارة) فير االرتفاع إلى أعلى فى الميزوس

 :ماذا حيدث عند :  6س 

 



   

   

  

  
34      

احتكدددددداك الجسدددددديمات الفضددددددائية الهائمددددددة بجزيئددددددات هددددددوا  

 الميزوسفير.

 تحترق مكونة الشهب.

تشتت األشعة الكونية مما يؤدى إلى حددوث ظداهرة  األشعة الكونية الضارة باأليونوسفير . اصطدام

 . (األوروراى )القطبالشفق 

األشعة الكونية المشحونة الضدارة بداألرض  وصول عدم وجود  بقة األيونوسفير  فى الغالف الجوى .   

وعدددددم القدددددرة علددددى البددددث اإلذاعددددى واالتصدددداالت 

 الالسلكية .

*************************************************************************** 
  
 

    (  أجهزة قياس الضغط الجوى)          / األلتيمتر .    الترمومتريد / البارومتر المعدنى / األنيرو – 1

   (  من  بقات الغالف الجوى)     .    األكسوسفيرالميزوسفير / الثرموسفير / الستراتوسفير /  – 2

   (  ت الغالف الجوىالمنا ق الفاصلة بين  بقا)       / الميزوبوز .    الستراتوسفيرالتروبوبوز / الستراتوبوز /  – 3

 ة   من كتل٪  75ى  وى على حوال / تحت م˚  60ا إلى   ة الحرارة عند نهايته  تصل درجكم /  13ا حوالى     سمكه – 4

 (  من خصائص التروبوسفير)                       الغالف الجوى  / حركة الهوا  فيها رأسية .         

*************************************************************************** 
 

 
 

وجه 
 املقارنة

 

 الرتوبوسفري
 

 السرتاتوسفري
 

 امليزوسفري
 

 الثرموسفري

أقرب  / األولى الطبقة الرتتيب

الطبقات إلى سطح 

 األرض.

 الرابعة الطبقة الثالثة الطبقة الثانية الطبقة

 الطبقة الحرارية المتوسطة لطبقةا الغالف الجوى األيونى المضطربة الطبقة االسم

 كم 590 كم 35 كم 37 كم 13 السمك

من سطح البحر وحتى  االمتداد

 التروبوبوز

 وحتى التروبوبوز من

 الستراتوبوز

 وحتى الستراتوبوز من

 الميزوبوز

وحتى  من الميزوبوز

 كم 675 ارتفاع

 الغالف كتلة من٪  75 الرتكيب

 من٪  99   الجوى

 الجوى الهوا  ما  بخار

 األوزون  از مع م

 بالغالف الموجود

 الجوى

كميات محدودة من 

 ازى الهيليوم 

 والهيدروجين.

الجز  العلوى منه به 

 أيونات مشحونة.

الضغط 
 اجلوى

يصل عند نهايتها إلى 

 0٫1أى  ملى بار 100

 الجوى الضغط قيمةمن 

 البحر سطح عند المعتاد

 1يصل عند نهايتها إلى 

من  0٫001أى  ملى بار

 الجوى الضغط قيمة

 البحر سطح عند المعتاد

يصل عند نهايتها إلى 

 ملى بار  0٫01

 

درجة 
 احلرارة

 عندتصل في نهايتها 

– التروبوبوز
5
 م60

 السفلى الجز  فى تثبت

 ثمم ˚ 60 – عند فيها

 ألعلى باالرتفاع تزداد

 نهايتها عند تصل حتى

 . المئوى الصفر إلى

 –إلى نهايتها عند تصل

 .م ˚ 90

إلى عند نهايتها تصل 

 .م  ˚1200

حركة 
 اهلواء

 

 رأسية

 

 أفقية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الكلمات استخرج الكلمة الشاذة ثم اكتب ما يربط بني باقى:  7س 

 

 : كل منقارن بني  :  8س 
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 :  من خالل املقارنة السابقة ميكن اإلجابة على سؤال )رتب كل مما يأتى(

  بقات الغالف الجوى تنازلياً تبعاً لقيم الضغط الجوى .  – 1

 بأقربها إلى سطح األرض .  المنا ق الفاصلة بين  بقات الغالف الجوى مبتدً   – 2

  بقات الغالف الجوى مبتدً  بأقربها إلى سطح األرض .   – 3

  بقات الغالف الجوى مبتدً  بأبعدها عن األرض .    – 4

  بقات الغالف الجوى تصاعدياً تبعاً لسمكها . – 5

*************************************************************************** 

 امليزوبوز السرتاتوبوز الرتوبوبوز
 تقع بني امليزوسفري والثرموسفري . تقع بني السرتاتوسفري وامليزوسفري . تقع بني الرتوبوسفري والسرتاتوسفري .

 

*************************************************************************** 

 األلتيمرت األنريويد
من أنواع البارومترات التى جهاز شخصى وهو نوع 

معرفة  قس اليوم وتستخدم فى قياس الضغط الجوى 

 المحتمل بطريقة بسيطة مباشرة .  

ينقسم إلى ألتميتر عادى ورقمى   و يستخدم فى 

الطائرات لتحديد ارتفاع التحليق بمعلومية الضغط 

 الجوى.

*************************************************************************** 

 األوزون األيونوسفري
 تقع في الجز  السفلى من  بقة الستراتوسفير. تقع في الجز  العلوى من الثرموسفير .

 ىقوم بدور هام فى االتصاالت الالسلكية والبث اإلذاعت

موجات الراديو التى تبثها مراكز ا حيث ينعكس عليه

 . االتصاالت أو محطات اإلذاعة

 من الصادرة بنفسجيةال فوقألشعة ااص امتصتقوم ب

   . الشمس

*************************************************************************** 
 

 

 كم 1000 االرتفاع الذى ينتهى عنده الغالف الجوى.

 مللى بار 1013٫25 د .                                   الضغط الجوى المعتا

 ٪ 50 .كم 3ع افى المنطقة ما بين سطح البحر وحتى ارتف الهوا لكتلة  لمئويةالنسبة ا

 ٪ 90 .كم 16ع افى المنطقة ما بين سطح البحر وحتى ارتف الهوا لكتلة  النسبة المئوية

 كم  13 سمك التروبوسفير .   

 ٪ 75              . التروبوسفير فى الغالف الجوىلكتلة  النسبة المئوية

 ٪ 99              . التروبوسفير بة المئوية لبخار الما  فىالنس

 مللى بار  100                . نهاية التروبوسفير الضغط الجوى عند

–                . درجة الحرارة عند نهاية التروبوسفير
5
 م60

 كم  37 . الستراتوسفير سمك

 م ك 40:  20 . ارتفاع  بقة األوزون فوق سطح البحر

 مللى بار  1                            . نهاية الستراتوبوز الضغط الجوى عند

صفر درجة الحرارة عند نهاية الستراتوسفير.
5
 م

 كم  35 . وسفيرميزال سمك

 مللى بار 0٫01                            وسفير.ميزالنهاية  الضغط الجوى عند

– ير.وسفميزالدرجة الحرارة عند نهاية 
5
 م90

 كم 590 .الثرموسفير سمك

 درجة الحرارة عند نهاية الثرموسفير.
5
 م1200

 كم 700 البحر. حع الذى ينتهى عنده وجود األيونات المشحونة فى األيونوسفير فوق سطاالرتفا

 :  اذكر الرقم الدال على:  9س 
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 قياس الضغط الجوى . البارومترات 

 .  معرفة  قس اليوم المحتمل بطريقة بسيطة مباشرة  األنيرويد 

 بمعلومية الضغط الجوى.الطائرة تحليق تحديد ارتفاع  األلتيمتر

 تحديد نقا  الضغط الجوى المتساوى فى خرائط الضغط الجوى . األيزوبار 

 واتجاه حركة الرياح .                  منا ق الضغط الجوى المختلفة تحديد خرائط الضغط الجوى

 . األرض حرارة درجة ن مالمكونة للطقس والمناخ وتالجوية  ال واهر كافة بها تحدث التروبوسفير
 

 الميزوسفير
حماية كوكب األرض من الكتل الصخرية الفضائية الهائمدة التدى تددخل الغدالف الجدوى حيدث 

 يحترق بعضها مكونا شهب.

 . االتصاالت الالسلكية والبث اإلذاعىالمستخدمة في  ينعكس عليها موجات الراديو األيونوسفير

 .عن األرض  الضارة بعيداً المشحونة تشتيت اإلشعاعات الكونية  حزامى فان آلين

 تسبح فيها األقمار الصناعية . األكسوسفير

                     تستخدم فى االتصاالت والبث التليفزيونى عبر القارات والتعرف على الطقس . األقمار الصناعية

   . الشمس من الصادرة بنفسجيةلا فوقألشعة اامتصاص   بقة األوزون

**************************************************************************

* 
 

 . 6٫5× ( مقدار االنخفاض فى درجة الحرارة = مقدار االرتفاع عن سطح البحر ) كم ( 1)

 فاض فى درجة الحرارة .مقدار االنخ –( درجة الحرارة عند قمة جبل = درجة الحرارة عند السفح 2)

 ( درجة الحرارة عند سفح جبل = درجة الحرارة عند القمة + مقدار االنخفاض فى درجة الحرارة .3)
 

 

 

 

 

 

 

 

 : مسائل حملولة

 فكم تبلغ عند قمته التى ترتفع عنم ˚ 20٫6مرتفعات جبال إيفرست هى   أعلىإذا كانت درجة الحرارة عند سطح ( 1)

 ؟  ترم 8862   األرض بمقدار      

 كم . 8٫8862=  1000÷  8862االرتفاع بالكيلو متر =   : ل  الح

   م .˚  57٫6=    6٫5×  8٫8862=   6٫5×  ) كم (مقدار االنخفاض فى درجة الحرارة = االرتفاع              

 ى درجة الحرارة االنخفاض فمقدار  – درجة الحرارة عند القمة  =  درجة الحرارة عند السطح             

   م .˚  37  –=   57٫6 – 20٫6=                                                 

*************************************************************************** 
 كم فوق 3ى ارتفاع م فكم تكون درجة الحرارة عل˚  30( إذا كانت درجة الحرارة عند نقطة معينة من سطح البحر 2)

 مستوى تلك النقطة ؟      

   م .˚  19٫5=    6٫5×  3مقدار االنخفاض فى درجة الحرارة  =    : ل  الح

               م .˚  10٫5=  19٫5 – 30كم =  3درجة الحرارة على ارتفاع               

*************************************************************************** 
               م .˚  10كم تساوى  2( احسب درجة الحرارة عند سطح األرض إذا كانت على ارتفاع 3)

   م .˚  13=     6٫5×  2مقدار االنخفاض فى درجة الحرارة  =    : ل  الح

               م .˚  23=  13+  10درجة الحرارة عند سطح األرض =               

 مسائل هامة

 

 التغري فى

 درجة احلرارة 

 قمة ( –)سفح 

 االرتفاع

 )كم ( 

6.5  

 تغري  –قمة = سفح 

 سفح = قمة + تغري 

 اذكر أهمية كل من  ::  10س 
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                             م .˚  م وعند قمته صفر˚  39سب ارتفاع جبل درجة الحرارة عند سفحه ( اح4)

   م .˚  39=     0 – 39مقدار االنخفاض فى درجة الحرارة  =    : ل  الح

               كم . 6=  6٫5÷  39ارتفاع الجبل =               

*************************************************************************** 
 متر ؟ وهل يتكون  3000م فكم تكون عند قمة جبل ارتفاعه ˚ 19٫5( إذا كانت درجة الحرارة عند سطح األرض 5)

 جليد عند قمة الجبل ؟ ولماذا ؟     

                كم . 3=  1000÷  3000ارتفاع الجبل =   : ل  الح

   م .˚  19٫5=    6٫5×  3نخفاض فى درجة الحرارة  = مقدار اال             

  م .˚  = صفر19٫5 –19٫5درجة الحرارة عند قمة الجبل =              

   يتكون الجليد ألن درجة الحرارة عند القمة هى درجة تجمد الما               

**************************************************************************

* 
 

 ؟ مللى بار 25٫1013ما معنى قولنا أن : الضغط اجلوى املعتاد يساوى  – 1

 وحدة همقطع مساحة الهوا  من عمود وزن هو  : أى أن الضغط الجوى عند سطح البحر يعادل الضغط الناشئ عن 

 . مللى بار 1013٫25يساوى  الجوى الغالف ارتفاع المساحات و وله     

 :   تاىل ميثل حزامان مغناطيسيان حييطان بكوكب األرضالشكل ال – 2

 ما االسم الذى يطلق عليهما ؟ وأين يقعا ؟     ●

 ما اسم ال اهرة التى تنتج عن وجودهما ؟             ●

 ما الذى تتوقع حدوثه فى حالة عدم وجودهما ؟              ●

 :  ضغط اجلوى ودرجة احلرارة فى طبقات الغالف اجلوىالشكل املقابل يعرب عن التغيريات احلادثة فى ال – 3

 :     )أ( اذكر الرقم الدال على الطبقة

 األعلى فى درجة الحرارة .             ●

 األقل فى درجة الحرارة .   ●

 :  )ب( استبدل األرقام الموضحة على الشكل بالبيانات المناسبة

 (1(        ........................ )2.. )            .............................. 

 (3(        ........................ )4            ................................ ) 

 (5                     ........................ ) 

 :  من الشكل املقابل – 4

 :     )أ( احسب 

        .     A درجة الحرارة عند النقطة  ● 

 علما بأن :  B   Cالمسافة الرأسية بين النقطتين  ● 

 م .                 ˚  B  =– 90درجة الحرارة عند النقطة     

 م .                 ˚  C  =30درجة الحرارة عند النقطة     

 :  )ب( حدد عند أى نقطة يكون 

 الضغط الجوى أقل من يمكن .        ● 

 أكبر ما يمكن .   ) مع تعليل إجابتك ( . كثافة الهوا  ● 

 : يشاهد فى مساء أحد مناطق الكرة األراية ستائر اوئية ملونة مبهرة – 5

 ما سبب حدوث تلك ال اهرة ؟    ما اسم هذه ال اهرة ؟ و ●

 فى أى األماكن ترى هذه ال اهرة ؟      ●

 :  لى بارمل 90أعلن قائد الطائرة أن الضغط اجلوى خارج الطائرة  – 6

 فى أى  بقات الغالف الجوى كانت تحلق الطائرة ؟ ولماذا ؟             ●

 ما اسم الجهاز الذى يستخدمه الطيار لمعرفة االرتفاع الذى يحلق فيه ؟                 ●

 رتفاعم   فكم يبلغ ا˚ 9م وعند نقطة فى منتصف الجبل ˚ 4 –إذا كانت درجة الحرارة عند قمة أحد الجبال  – 7

 الجبل وكم تكون درجة الحرارة عند سفحه ؟        

 أسئلة هامة
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 ظاهرة االحرتار العاملى االرتفاع المستمر فى متوسط درجة حرارة الهوا  القريب من سطح األرض .

 احتباس األشعة تحت الحمرا  فى التروبوسفير نتيجة الرتفاع نسب  ازات الدفيئة فيه .

 كسيد الكربون وتؤدى إلى ارتفاع فى درجة الحرارة .   ظاهرة تزيد من نسبة ثانى أ

ظاهرة االحتباس 

 احلرارى

 نوع من الغاز يتكون فى الستراتوسفير .

  الجزئ الناتج من اتحاد ذرة حرة مع جزئ كالهما لعنصر واحد .      

 جزئ يتكون من اتحاد ذرة عنصر مع جزئ من نفس العنصر .   

 

 األوزون

 . ٪ 100ق البنفسجية تمتصها  بقة األوزون بنسبة نوع من األشعة فو

 أخطر أنواع األشعة فوق البنفسجية .     

 نانومتر . 280:  100أشعة فوق البنفسجية يتراوح  ولها الموجى بين 

 

 البعيدة

 املتوسطة         نانومتر .         315:  280أشعة فوق البنفسجية يتراوح  ولها الموجى بين 

 القريبة             نانومتر .            400:  315البنفسجية يتراوح  ولها الموجى بين أشعة فوق 

 نوع من األشعة التى تتسبب فى ارتفاع درجة الحرارة فى  بقة التروبوبوز .  

 الصورة التى تعيد عليها األرض األشعة التى امتصتها .

 الجوى لكبر  ولها الموجى .أشعة ذات تأثير حرارى ال تستطيع النفاذ من الغالف 

 

 األشعة حتت احلمراء

غاز ثانى اكسيد  .     ٪ 0٫038مكون من مكونات الغالف الجوى ارتفعت نسبته فى األعوام الماضية إلى 

 الكربون

 الفريونات وتستخدم كمادة مبردة . باسم تجاريًا مركبات تعرف

 . يدالتبر أجهزة مركبات كيميائية تُستخدم كمادة مبردة فى

 اإليروسوالت . مركبات كيميائية تُستخدم كمادة دافعة لرذاذ

 الفوم . عبوات صناعة مركبات كيميائية تُستخدم كمادة نافخة فى

 اإللكترونية . الدوائر شرائح مركبات كيميائية تُستخدم كمادة مذيبة فى تن يف

 

مركبات 

 الكلوروفلوروكربون

 ثقب األوزون القطب الجنوبى لألرض .     تآكل أجزا  من  بقة األوزون فوق منطقة

 بروميد امليثيل الزراعية . المحاصيل مخزون لحماية حشرى كمبيد مركب يُستخدم

 غازات الدفيئة مجموعة الغازات المسئولة عن ظاهرة ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض .  

 هلالوناتا .الحرائق ولكنها تعمل على تآكل األوزون  إ فا  فى مادة تُستخدم

 القريب الهوا  حرارة درجة متوسط مستمر فى ارتفاع أبحاثها حدوث عالمية أظهرت هيئة

  األرض .  سطح من

اهليئة العاملية 

 للتغريات املناخية

األشعة فوق  األشعة التى يمكنها كسر الروابط فى جزيئات األكسجين مكونة ذرات أكسجين حرة .

 البنفسجية

تقابدل األشدعة فدوق البنفسدجية الصدادرة مدن  ينجاسبة من  از األكسدبها كمية منأول  بقة 

  الشمس

 

 طبقة األوزون

 دوبسون .) د   .ض . م (ملم فى 3 األوزون يكون ُسمك  بقة عالم إنجليزى افترض أن

 أكاسيد النيرتوجني   ائرات الكونكورد تسبب تآكل  بقة األوزون .         وقود احتراق من أكاسيد تنتج

*************************************************************************** 

 
 

 

     

 . حرارىبينما األشعة تحت الحمرا  ذات أثر  كيميائىذات أثر  األشعة فوق البنفسجية – 1

  الهالوناتات    ومركب  ة فى أجهزة التبريد المستخدم الكلوروفلوروكربونة األوزون مركبات   من ملوثات  بق – 2

       المستخدمة فى إ فا  الحرائق .         

 : اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية : 1س 

 

 : ارات اآلتية مبا يناسبهاأكمل العب:  2س 

 



   

   

  

  
39      

 ة بين      ر الرابط التى تتسبب فى كس األشعة فوق البنفسجيةاز األوزون يمتص جزئ األكسجين    عند تكون   – 3

   مكونة جزئ أوزون .    جزئ أكسجينلتتحد كل ذرة مع  ذرتى األكسجين      

  .  القريبةو  المتوسطةو  البعيدةة ثالثة أنواع هى األشعة فوق البنفسجي – 4

 . دوبسونتقدر درجة األوزون بوحدة  – 5

   تعتبر .................... و .......................... و .......................... من ملوثات  بقة األوزون .   – 6

 زون المحاصيل الزراعية .يستخدم ................... كمبيد حشرى لحماية مخ – 7

 عندما ترتفع كثافة الغازات الدفيئة فى الغالف الجوى لألرض فيسمح بمرور ................ و .................... – 8

10النانومتر يساوى  – 9
–9

 متر . 

 الشمسالصادرة من  األشعة ذات األ وال الموجية القصيرةو  الضو  المرئىيسمح الزجا  بمرور أشعة  – 10

 الصوبة الزجاجية . لتمتصها األرض فى        

 رة   وظاه االحتباس الحرارى رة   رن العشرين ظاه   ه األرض منذ منتصف الق  من أخطر التهديدات التى تواج – 11

 . االحترار العالمى         

   . ت مناخية حادةتغيراو  انصهار جليد القطبينمن اآلثار السلبية ل اهرة االحترار العالمى  – 12

 على حماية الكائنات الحية من خطر األشعة فوق البنفسجية .  األوزونتعمل  بقة  – 13

 كم . 20ويبلغ سمكها حوالى  الستراتوسفيرفى   بقة األوزون توجد – 14

فرصودرجة الحرارة مساوية  الضغط الجوى المعتادفى معدل الضغط ودرجة الحرارة يكون الضغط مساوياً  – 15
5
   . م 

 بنسبة القريبةوتنفذ األشعة فوق البنفسجية  ٪ 100بنسبة  البعيدةتمتص  بقة األوزون األشعة فوق البنفسجية  – 16

        100 ٪   

      . بخار الما و  الميثانو  ثانى أكسيد الكربونمن أهم  ازات الدفيئة  – 17

 فيه . الدفيئةالرتفاع نسبة  ازات  فى التروبوسفير نتيجة تحت الحمرا تحتبس األشعة  – 18

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 
 

 

   () انقراض بعض الحيوانات القطبية من اآلثار السلبية ل اهرة االحترار العالمى . – 1

   () حرارة .نقص كمية النباتات على األرض يؤدى إلى ارتفاع درجة ال – 2

   ()زيادة نسبة  از ثانى أكسيد الكربون فى الغالف الجوى يؤدى إلى ارتفاع فى درجة الحرارة .  – 3

     (×) المللى بار هى وحدة قياس درجة األوزون . – 4

   () مركبات أكاسيد النيتروجين من الملوثات التى تؤثر فى  بقة األوزون . – 5

     (×) بنفاذ كل األشعة فوق البنفسجية القريبة والمتوسطة .تسمح  بقة األوزون  – 6

     ()أكاسيد النيتروجين ناتجة من احتراق الوقود .  – 7

     (×) تنتج الهالونات من احتراق الوقود فى الطائرات األسرع من الصوت . – 8

     (×) بروميد الميثيل يستخدم فى إ فا  الحرائق . – 9

         (×) كم . 30 – 20وزون على ارتفاع ما بين تقع  بقة األ – 10

        (×)يتكون جزئ األوزون باتحاد ثالث ذرات أكسجين حرة معا .  – 11

      () من الغازات الدفيئة . زيعتبر  از الميثان وأكسيد النيترو – 12

    ()يختلف تآكل  بقة األوزون من عام آلخر .  – 13

    ()ون كدرع واقى للكائنات الحية . تعمل  بقة األوز – 14

   () يستخدم الفريون كمادة مبردة فى أجهزة التبريد . – 15

   () تعمل  بقة األوزون كدرع واقى للكائنات الحية . – 16

   () بروميد الميثيل يستخدم كمبيد حشرى . – 17

      () لغالف الجوى لألرض .فى ا ٪ 0٫031النسبة الطبيعية لغاز ثانى أكسيد الكربون هى  – 18

       (×)الهالونات تنتج من الطائرات األسرع من الصوت .  – 19

     () وحدة دوبسون . 300درجة األوزون الطبيعية تعادل  – 20

 أمام ما يلى :)×( ( أو عالمة : ضع عالمة ) 3س 
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           (×)يتكون جزئ األوزون من ذرتى أكسجين .  – 21

    ()ات األكسجين .  تعمل األشعة فوق البنفسجية على كسر الروابط فى جزيئ – 22

      () يدل اللون األخضر فى خرائط األوزون على سالمة  بقة األوزون من التآكل . – 23

     (×) تنتج ذرات كربون نشطة عند سقو  األشعة فوق البنفسجية على مركبات الكلوروفلوروكربون . – 24

   () اهرة االحترار العالمى .مسئولية االحتباس الحرارى عن حدوث ظIPCC أبحاث  أظهرت – 25

     (×) تزداد درجة حرارة كوكب األرض نتيجة زيادة  از أول أكسيد الكربون فى الجو عن المعتاد . – 26

************************************************************************** 
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 الفريون ( –أكاسيد النيتروجين  –الهالونات  –  از بروميد الميثيل)                                     

 ود الطائرات األسرع من الصوت ) الكونكورد (   . ينتج .................. من احتراق وق – 14
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 زيادة كمية ثانى أكسيد الكربون فى الغالف الجوى.     ●نقص كمية ثانى أكسيد الكربون فى الغالف الجوى .         ●      

ً  ●                     نقص كمية النباتات على األرض .          ●        . ب   ج  معا

 ( EFE  –CFC  –CFE  – CFCsيرمز للفريونات بالرمز ..............            ) – 18

 عدا .......................  بقة األوزونكل مما يأتى من مسببات تآكل  – 19

 (     ثانى أكسيد الكربون –األيروسوالت  –يد النيتروجين أكاس –) الفريونات                                                 
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 جميع ما سبق ( –القريبة  –المتوسطة  – البعيدة) تمنع  بقة األوزون نفاذ كل األشعة فوق البنفسجية ..........   – 22

 ( ٪ 5 – ٪ 90 – ٪ 95 – ٪ 100تنفذ  بقة األوزون األشعة فوق البنفسجية المتوسطة بنسبة ......... )  – 23

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاة:  4س 
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 دوبسون   فهذا يعنى أن النسبة المئوية لتآكل  يقة األوزون فى 150ى منطقة ما إذا كانت درجة األوزون ف – 24

 (  30 – 50 – 70 – 100.                   )  ٪هذه المنطقة ................         

*************************************************************************** 
  

 

 
 

ألنها أول  بقة من  بقات الغالف الجوى بها كمية مناسبة من  فى الستراتوسفير تكون  بقة األوزون

 دداز األكسددجين تقابددل األشددعة فددوق البنفسددجية الصددادرة مددن 

 الشمس . 

تعمل  بقة األوزون كدرع واق للكائنات الحيدة علدى 

 سطح األرض 

ألنها تمنع نفاذ األشعة فوق البنفسدجية البعيددة ومع دم األشدعة 

 ة لما لها من آثار كيمائية ضارة .  المتوسط

يدددزداد اتسددداع ثقدددب األوزون فدددوق منطقدددة القطدددب 

 الجنوبى فى شهر سبتمبر من كل عام 

لتجمع الملوثات فى صورة سحب سودا  تددفعها الريداح بشدكل 

 بيعى فى هذا التوقيت فوق منطقدة القطدب الجندوبى ممدا يزيدد 

 من معدل تآكل  بقة األوزون .

 الختالف كمية الملوثات المنبعثة من عام آلخر . ألوزون من عام آلخر تختلف درجة ا

ألنهددا تعتبددر مددن ملوثددات  بقددة األوزون كمددا أنهددا تسددتخدم فددى  الهالونات سالح ذو حدين 

 إ فا  الحرائق التى ال تطفأ بالما  كحرائق البترول .

تروجين التى تسدبب تآكدل ألن عوادمها تحتوى على أكاسيد الني وقف إنتا   ائرات الكونكورد

  بقة األوزون .

 ألنها تسبب تآكل  بقة األوزون ونفاذ األشعة فوق البنفسجية . خطورة مركبات الكلوروفلوروكربون على البيئة 

يسدددعى العلمدددا  لوقدددف اسدددتخدام الفريوندددات كمدددواد 

 مبردة 

 ألنها تسبب تآكل  بقة األوزون .

الهددوا  فددى  CO2التزايددد المسددتمر فددى نسددبة  دداز 

 الجوى 

بسدددبب التزايدددد المسدددتمر فدددى قطدددع وحدددرق أشدددجار الغابدددات 

 واحتراق الوقود الحفرى . 

فى الغدالف  CO2وجود ارتبا  وثيق بين نسبة  از 

 الجوى ودرجة حرارة األرض 

فدى الغدالف الجدوى تسدبب ارتفداع   CO2ألن زيادة نسبة  داز 

 درجة حرارة كوكب األرض . 

 بسبب زيادة نسبة  ازات الدفيئة فى الغالف الجوى .  رض فى السنوات األخيرة زيادة درجة حرارة جو األ

 بسبب زيادة األنشطة الصناعية واحتراق الوقود الحفرى .  زيادة نسبة  ازات الدفيئة وملوثات  بقة األوزون

تسدددمية ظددداهرة االحتبددداس الحدددرارى بدددأثر الصدددوبة 

 الزجاجية

ع نسددب  ددازات الدفيئددة ألن الغددالف الجددوى لددألرض عنددد ارتفددا

فيه يقوم بدور مشابه لدور الزجا  فى الصوبة الزجاجية حيث 

 يمنع نفاذ األشعة تحت الحمرا  مسبباَ ارتفاع درجة الحرارة .  

احتباس األشعة تحت الحمدرا  فدى التروبوسدفير فدى 

 السنوات األخيرة 

 نتيجة ارتفاع نسب  ازات الدفيئة بالتروبوسفير . 

ع درجددة حددرارة األرض علددى المدددن خطددورة ارتفددا

 الساحلية

ألندده يددؤدى إلددى انصددهار كتددل مددن جليددد القطبددين ممددا يسددبب 

ارتفدداع منسددوب ميدداه البحددار والمحيطددات وبالتددالى احتماليددة 

 اختفا  بعض المنا ق الساحلية . 

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . O3يتكون جزئ أوزون  اتحاد ذرة أكسجين مع جزئ أكسجين .                          

 زيادة تآكل  بقة األوزون. اإلسراف فى استخدام  از بروريد الميثيل كمبيد حشرى .      

 تعرض الكائنات الحية ألضرار األشعة فوق البنفسجية. استمرار تآكل  بقة األوزون .

انقددددراض بعددددض و اختفددددا  بعددددض المنددددا ق السدددداحلية يد عند قطبى األرض .ذوبان الجل

 .                الحيوانات القطبية كالدب القطبى وفيل البحر

زيددادة نسددبة أكاسدديد النيتددروجين وبالتددالى زيددادة تآكددل  إعادة إنتا  وتشغيل  ائرات الكنوكورد .

  بقة األوزون.

 :علل ملا يأتى :  5س 

 

 :ماذا حيدث عند :  6س 
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فدى الهددوا  الجددوى زيدادة نسددبة  دداز ثدانى أكسدديد الكربددون 

 عن النسبة الطبيعية له .       

 ارتفاع درجة حرارة األرض.

عدددم نفدداذ األشددعة تحدددت الحمددرا  مددن التروبوسددفير إلدددى 

 الفضا  الخارجى .

حدددوث ظدداهرة االحتبدداس الحددرارى التددى تسددبب ارتفدداع 

 درجة حرارة األرض.

حدوث األعاصير والفيضانات المدمرة وموجات الجفداف             تغير المناخ الناتج عن االحترار العالمى .               

 وحرائق الغابات.

 وارتفاع درجة حرارة األرض. زيادة تآكل  بقة األوزون اإلسراف فى استخدام الفريونات .

وحددوث احتباس األشعة تحت الحمرا  فى التروبوسفير  الزيادة المستمرة فى الغازات الدفيئة .

 ر العالمى .ظاهرة االحترا

انصدددهار جليدددد القطبدددين وتغيدددرات مناخيدددة حدددادة مثدددل  ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض

 األعاصير االستوائية والفيضانات.

ى ذرتدد أكسددجين لتعطددى ئجددزكددل كسددر الرابطددة فددى تن امتصاص جزيئات األكسجين لألشعة فوق البنفسجية .

أكسدددجين  ئمددع جددزتتحددد كددل منهمددا حددرتين  أكسددجين

 ئ من  از األوزون.مكونة جز

تعدددرض  بقدددة األوزون لمعددددل الضدددغط ودرجدددة الحدددرارة 

 حسب افتراض دوبسون .

 ملم فقط. 3يصبح سمك  بقة األوزون 

بشدكل مسدتمر  فى الهوا  الجوى CO2زيادة نسبة  از  التزايد المستمر فى استهالك الوقود الحفرى .

 مما يسبب حدوث ظاهرة االحتباس الحرارى .

*************************************************************************** 
  
 

 ( ملوثات  بقة األوزون)    /  از الميثان . بخار الما بروميد الميثيل / ثانى أكسيد الكربون /  – 1

 ( تغيرات مناخية حادة) .  االحتباس الحرارىالفيضانات / حرائق الغابات / موجات الجفاف /  – 2

3 – 2/ CO 2OO / 2/ N 4CH .                                             (من الغازات الدفيئة ) 

*************************************************************************** 
 

 

 املتوسطة البعيدة فوق البنفسجية ةاألشع
 

 القريبة
315:  280 280:  100 ) النانومرت ( الطول املوجى  315  :400 

 ٪ 100تنفذ بنسبة  ٪ 95ال تنفذ بنسبة  ٪ 100ال تنفذ بنسبة  مدى نفاذها من طبقة األوزون

 تأثريها على الكائنات احلية
ضارة ومهددة لحياة 

 الكائنات الحية

ضارة ومهددة لحياة 

 الكائنات الحية

مفيدة لحياة الكائنات 

 الحية

*************************************************************************** 

 املتوسطة البعيدة وجه املقارنة
مركبات الكلوروفلوروكربون و از بروميد  األسباب

 الميثيل والهالونات وأكاسيد النيتروجين .
 زيادة نسبة الغازات الدفيئة في الغالف الجوى .

نفاذ األشعة فوق البنفسجية الضارة إلى سطح  األضرار

 األرض مما يهدد حياة الكائنات الحية .

ارتفاع درجة حرارة األرض مما يؤدى إلى 

 حدوث ظاهرة االحترار العالمى .

*************************************************************************** 

 جزئ األوزون جزئ األكسجني
 .يتكون من ثالث ذرات أكسجين  يتكون من ذرتى أكسجين .

 يوجد في  بقة الستراتوسفير . يوجد في  بقة التروبوسفير .

 : استخرج الكلمة الشاذة ثم اكتب ما يربط بني باقى الكلمات:  7س 

 

 : كل من  قارن بني:  8س 
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 3 األوزون .      جزئعدد ذرات األكسجين فى 

 دوبسون 300 درجة األوزون الطبيعية .   

 ٪ 0٫031 النسبة الطبيعية لغاز ثانى أكسيد الكربون فى الهوا  الجوى .

 كم 20 الجوى . الغالفسمك  بقة األوزون فى 

 ملم  3                                                بقة األوزون فى ) م . ض . د ( .           سمك

 ٪ 100 نسبة األشعة فوق البنفسجية البعيدة التى تمتصها  بقة األوزون .        

 ٪ 95     تنفذ من  بقة األوزون .  ال نسبة األشعة فوق البنفسجية المتوسطة التى 

 ٪ 5     ألشعة فوق البنفسجية المتوسطة التى تنفذ من  بقة األوزون .  نسبة ا

10×  1 النانومتر 
–9

 متر 

*************************************************************************** 
 

 

 ى( .معدل الضغط ودرجة الحرارة )الضغط الجوى المعتاد ودرجة حرارة صفر مئو (S.T.P) م . ض . د 

UV . األشعة فوق البنفسجية 

DU . )دوبسون )وحدة قياس درجة األوزون 

CFCs  الفريونات( . الكلوروفلوروكربونمركبات( 

IPCC .الهيئة العالمية للتغيرات المناخية 

*************************************************************************** 
 
 

 

 الفريونات
 األيروسوالت . لرذاذ دافعة مادة/  التبريد أجهزة فى ةمادة مبرد

 اإللكترونية . الدوائر شرائح فى تن يف مادة مذيبة/ الفوم  عبوات صناعة فى مادة نافخة

 إ فا  الحرائق التى ال تطفأ بالما  كحرائق البترول . الهالونات

ية الضارة لألشعة فوق البنفسجية البعيدة الدرع الواقى للكائنات الحية من اآلثار الكيميائ  بقة األوزون

 والمتوسطة .

 الزراعية . المحاصيل مخزون لحماية حشرى مبيد الميثيل  از بروميد

*************************************************************************** 
 
 

انصهار أجزا  كبيرة من جليد 

 القطبين الشمالى و الجنوبى 

انقراض بعض الحيوانات القطبية كالدب القطبى و عض المنا ق الساحليةاختفا  ب

 .                وفيل البحر

 تآكل  بقة األوزون . الهالونات

زيادة نسبة  ازات الدفيئة فى 

 الغالف الجوى 

 االرتفاع المستمر فى درجة حرارة كوكب األرض .

 لى سطح األرض مما يهدد حياة الكائنات الحيةنفاذ األشعة فوق البنفسجية الضارة إ ثقب األوزون

 ارتفاع درجة حرارة األرض مما يؤدى إلى ظاهرة االحترار العالمى. االحتباس الحرارى

*************************************************************************** 
 

 

 درجة األوزون فى هذه المنطقة . – درجة تآكل األوزون فى منطقة ما = درجة األوزون الطبيعية –

 

 النسبة المئوية لتآكل  بقة األوزون فى منطقة ما =  –

 :  اذكر الرقم الدال على:  9س 

 

 : اكتب ما تشري إليه االختصارات اآلتية:  10س 

 

 :  اذكر استخداما واحدا لكل من:  11س 

 

 :  كل من األضرار الناجتة عناذكر :  12س 

 

 مسائل هامة

 

 ×100 ٪ 
 درجة تآكل األوزون

 

 درجة األوزون الطبيعية
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 مسائل محلولة

 ؟ دوبسون 150 فيها األوزون درجة أن علمت إذا المنا ق حدىإ فى األوزون  بقة فى التآكل نسبة ما( 1)

 درجة األوزون فى هذه المنطقة   –درجة تآكل األوزون فى المنطقة = درجة األوزون الطبيعية  : ل  الح

   دوبسون . 150=  150 – 300=                                                    

 

 النسبة المئوية لتآكل  بقة األوزون فى هذه المنطقة  =            

  

 

 

************************************************************************ 

 دوبسون ؟    ٪ 85فى إحدى المنا ق   إذا علمت أن نسبة األوزون الفعلية بها هى  األوزون درجة تآكل ما (2)

 ٪ 15=  ٪ 85 – ٪ 100نسبة تآكل األوزون =  : ل  الح

  

 نسبة تآكل األوزون =            

 

 

 درجة تآكل األوزون =             

 

  بيعية    : أوزون : تآكل  : أو المقص( ريقة عامة للحل ) ريقة النسبة والتناسب 

                                                                      300      :          : 

                                                          100 ٪   :          : 

*************************************************************************** 
 
 

 دوبسون ؟ 200ما معنى قولنا أن : درجة األوزون فى منطقة ما  – 1

 ملم . 2فيها سمك  بقة األوزون وتقريباً  ٪ 33ة لتآكل  بقة األوزون فى هذه المنطقة النسبة المئوي  : أى أن 

 :  يتكون جزئ األوزون على خطوتني هما – 2
 

 الثانية اخلطوة اخلطوة األوىل

تمدددددددتص جزيئددددددددات  دددددددداز 

األكسدددددجين األشدددددعة فدددددوق 

 ( .      UVالبنفسجية )

تنكسر الرابطة فى كدل جدزئ 

لتعطدددى ذرتدددى  O2أكسدددجين 

 . 2Oأكسجين حرتين 

تتحددد كددل ذرة أكسددجين حددرة 

O  مع جزئ أكسجينO2   . 

يتكددون جددزئ مددن  دداز 

 . O3األوزون 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 وضع فى إحداهما مقدارا من حمض الهيدروكلوريك المخفف وقطعةأمامك زجاجتين  – 3 

 : نسيوم وفى األخرى مقدارا من الخل ومسحوق بيكربونات الصوديوم ما       

 اذكر اسم الغاز المتصاعد فى كل زجاجة. ●        
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 احلفريات         .      ثار وبقايا الكائنات الحية القديمة المحفوظة فى الصخور الرسوبية اآل

 األثر   اآلثار الدالة على نشا  الكائنات الحية القديمة أثنا  حياتها .      

 االبقاي اآلثار الدالة على نشا  الكائنات الحية القديمة بعد موتها.

 حفرية كائن كامل  موته فى وسط حافظ عليه من التحللحفرية تكونت نتيجة للدفن السريع للكائن الحى بمجرد 

المدددادة الصدددمغية المتجمددددة التدددى كاندددت تفرزهدددا بعدددض األشدددجار الصدددنوبرية فدددى العصدددور 

 الجيولوجية القديمة .

 الكهرمان

 حفرية قالب مصمت م .  نسخة  بق األصل للتفاصيل الداخلية لهيكل كائن حى قدي

نسخة  بق األصل للتفاصيل الخارجية لهيكدل كدائن حدى قدديم تركهدا بعدد موتده فدى الصدخور 

 الرسوبية .  

 

 حفرية طابع

 حفريات لكائنات حية عاشت لمدى زمنى قصير ومدى جغرافى واسع .

قدراض الحفريات الموجودة فى صخور المنا ق المختلفة والتدى يسدتدل منهدا علدى تطدور وان

 الكائنات الحية .    

 

 احلفريات املرشدة

 إحالل مادة أخشاب األشجار بمادة السليكا جز  بجز  مكونة أخشاب متحجرة . 

عملي ة تحول أجزا  الكائنات الحي ة القديمدة النباتيد ة أوالحيوانيد ة إلدى مدواد صدخرية نتيجدة 

 إحالل المعادن محل المادة العضوية للكائن جز  بجز  .   

 

 التحجر

حفريات حلت فيهدا المعدادن محدل المدادة العضدوية للكدائن الحدى القدديم جدز  بجدز  مدع بقدا  

 الشكل دون تغيير .

حفريددات تدددل علددى تفاصدديل حيدداة نبددات قددديم تكونددت نتيجددة إحددالل مددادة السددليكا محددل مددادة 

 الخشب جز  بجز  .      

 

 احلفريات املتحجرة

 األركيوبرتكس زواحف والطيور .    كائن منقرض يمثل حلقة وصل بين ال

 حفريات يدل وجودها فى  بقات الصخور الرسوبية على وجود البترول .

 

 الفورامنيفرا

 الراديوالريا

جبل المقطم تددل علدى أنده كدان قداع بحدر مندذ بموجودة فى صخور األحجار الجيرية حفريات 

  .                           سنة  مليون 35 أكثر من

 

 رية النيموليتحف

حفريات نباتات  .تدل على أن البيئة المعاصرة لتكوينها كانت بيئة استوائية حارة مطيرة حفريات 

 السرخسيات

 حفرية املرجان ضحلة . تدل على أن البيئة المعاصرة لتكوينها كانت بحار دافئة صافيةحفريات 

 األمساك على مسرح الحياة . أول ما ظهر من الفقاريات

سل الحفريات الموجودة فى  بقات الصخور الرسوبية حيث تتابع ظهورها من األقدم إلى تسل

 األحدث .

 

 السجل احلفرى

*************************************************************************** 

 
 

 

     

     .تكونهاتختلف أنواع الحفريات تبعاً لطرق  – 1

      . التحللبمجرد موته فى وسط يحميه من  سريعاائن كامل البد أن يتم دفنه للحصول على حفرية ك – 2

   .   كامل هيئتهوكان ال يزال محتف ا ب   الماضىاكتشفت حفرية الماموث فى أوائل القرن  – 3

 . القديمةالتى انتشرت فى بعض العصور الجيولوجية  األشجار الصنوبريةيفرز الصمغ من  – 4

     . الجليدالئم لتكوين حفرية الماموث هو الوسط الم – 5

 . األحدثإلى  األقدم كما تطور تركيب الكائنات من اليابسثم انتقلت إلى  البحارظهرت الحياة أوال فى  – 6

   .     الطيورو  الزواحفيمثل األركيوبتركس حلقة وصل بين  – 7

 : اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية : 1س 

 

 : أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:  2س 
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 . جبل الخشبالغابات المتحجرة باسم  منطقةتعرف  – 8 

 الموجودة بهاالصخور  عمرجود حفريات مثل الراديوال والفورمنفرا فى صخور اآلبار االستكشافية تدل على و – 9

 . البترولوال روف المالئمة لتكوين       

 . الصخور الرسوبيةوتحديد عمر  البترولتستخدم الحفريات فى التعرف على وجود  – 10

 . الطيور والثديياتا ظهر وآخر م األسماكأول ما ظهر من الفقاريات  – 11

   . قالب مصمتوحفرية  كائن كاملمن أنواع الحفريات حفرية  – 12

 حفرية تكونت لها الكهرمانو  الماموثالكائنات التى ماتت ودفنت سريعاً فى وسط حافظ عليها من التحلل مثل  – 13

 كاملة .          

 سنة .    25000نهيارات الجليدية فى سيبيريا منذ حوالى الذى انقرض نتيجة اال الماموثتم اكتشاف حفرية  – 14

         . الجليدبينما حفظ الماموث كاملة فى  الكهرمانحف ت بعض الحشرات كاملة فى مادة  – 15

      .  ابعو  قالبتكونت لقوقع الترايلوبيت حفرية على هيئة  – 16

            . األثرب  بينما ما يتركه أثنا  حياته  البقاياية يعرف ب  ما يتركه الكائن الحى بعد موته فى الصخور الرسوب – 17

 جز  بجز  .    الخشبمحل مادة  السليكاتكونت حفرية األخشاب نتيجة إحالل مادة  – 18

 الموجودة بها .   الرسوبيةعلى العمر النسبى للصخور  المرشدةتدل الحفريات  – 19

 .الماموثوالحفريات الكاملة  فورامنيفراالمن أمثلة الحفريات الدقيقة  – 20

 .  حفرياتولكنها تعتبر  الصخوراألخشاب المتحجرة تشبه  – 21

 أول ما ظهر من الفقاريات .  األسماكقبل الحزازيات والسراخس و  الطحالبظهرت  – 22

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 
 

  

 () توجد حفريات كاملة لحشرات محفوظة فى الكهرمان . – 1

 () تشير الحفرية المرشدة إلى عمر الصخور الرسوبية . – 2

   (×)توجد الحفريات  البا فى الصخور النارية .  – 3

   (×)اكتشفت أول حفرية للماموث محفوظة فى الكهرمان .  – 4

   (×)األشجار الشوكية القديمة .  الكهرمان مادة صمغية كانت تفرزها بعض – 5

 ()يعرف ما يتركه جسم الكائن الحى بعد موته فى الصخور الرسوبية باألثر .  – 6

 ()يمثل األركيوبتركس حلقة وصل بين الزواحف والطيور .  – 7

 ()تدل حفريات السرخسيات على أن البيئة المعاصرة لتكونها كانت بيئة استوائية حارة ممطرة .  – 8

 ()يمثل بيض الديناصور حفرية متحجرة .  – 9

   (×)األسماك أول ما ظهر من الفقاريات ثم ظهرت الزواحف .  – 10

   (×)التحجر هو أحالل مادة الكهرمان محل مادة الخشب جز  بجز  .  – 11

   (×)تعتبر األخشاب المتحجرة من الصخور .  – 12

************************************************************************** 

 
 

 

 العنبر ( – الكهرمان –الصخور النارية  –) األمونيت   توجد حفريات كاملة لحشرات محفوظة فى ............  – 1

 النارية (    –البركانية  – الرسوبية –توجد الحفريات  البا فى الصخور ............              ) المتحولة  – 2

 األركيوبتركس (      – الفورامنيفرا –السرخسيات  –من أمثلة الحفريات الدقيقة ............. ) الماموث  – 3

 الصخور ة فى التعبير عن آثار وبقايا الكائنات الحي  ة القديم  ة المحفوظة فىأى من المصطلحات التالية أكثرها دق – 4

 التحجر (     – الحفريات –القائمة الحمرا   –) اإلنقراض            الرسوبية .                             

 لكى نحصل على حفرية ألى كائن   ما الذى تتوقعه أن يتوفر له ؟ .....................  – 5

 (  جميع ما سبق –الدفن السريع بعد موته  –وسط يحيمه من التحلل  –) هيكل صلب                                        

 ال توجد إجابة صحيحة (   –تلد وتبيض  –تلد  – تبيضالديناصورات من الزواحف التى ............... )  – 6

 (     البحار –با ن األرض  –الغابات  –) أعالى الجبال                  أول ظهور للكائنات الحية كان فى ............  – 7

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاة:  4س 

 

 أمام ما يلى :)×( ( أو عالمة : ضع عالمة ) 3س 
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8 –  ً  ؟  هل تعتبر قطعة الكيك قالبا مصمتا

 نعم   ألنها تحمل نفس التفاصيل الخارجية للقالب .  ●      

 .  نعم   ألنها تحمل نفس التفاصيل الداخلية للقالب ●      

 ال   ألنها تحمل نفس التفاصيل الداخلية والخارجية للقالب .  ●      

 ال   ألنها ال تحمل أى تفاصيل للقالب .  ●      

 صداف القواقع والمحار من على شا ئ البحر فأيهما يمكن عمل نموذ  لحفرية تعرفإذا كنت من هواة جمع أ – 9

 بالطابع ؟ ...................       

 فقط صدفة المحار .  ●فقط صدفة قوقع األمونيت .                                 ●      

 ال تصلح هذه األصداف لعمل حفرية .  ● .                      صدفة قوقع األمونيت والمحار معا ●      

 حفرية أثر أنفاق الديدان تكون بسبب ...................... – 10

 موت الديدان نفسها ودفنها سريعا فى صخور رسوبية لينة .  ●وجود هيكل صلب .                                ●      

 موت الديدان نفسها ودفنها سريعا فى  بقات الثلج .  ●         .             نشا  الديدان أثنا  حياتها ●      

 ما نوع الحفرية المتكونة عند وقوع ورقة نباتية على صخر رسوبى لين فى بداية تكوينه ثم تصلب ؟ – 11

 حفرية متحجرة (    –قالب  –  ابع –) أثر                                       

 ر من أمثلة الحفريات المتحجرة ؟ .....................هل يعد بيض الديناصو – 12

 ال   ألنها ال تعتبر حفرية .  ●.          نعم   إلحالل المعادن محل مادتها العضوية جز  بجز  ●      

 داخلية للبيض . نعم   ألنها تحمل التفاصيل ال ●ال   ألنها تدل على بقايا الديناصور بعد دفنه .                       ●      

 مليون سنة ؟ 35ماذا حدث عند إحالل السليكا محل خشب جذوع وسيقان األشجار التى يزيد عمرها على  – 13

 .  تكونت حفرية متحجرة ●تكونت حفرية لكائن كامل .                                             ●      

 تكونت حفرية سن الديناصور .  ●                               تكونت حفرية الترايلوبيت .             ●      

 ال تعتبر كل الحفريات المعروفة حفرية مرشدة وذلك ألنها تتميز : ......................  – 14

 بمدى زمنى  ويل ومدى جغرافى واسع .  ●بمدى زمنى  ويل ومدى جغرافى محدود .                        ●      

 بمدى زمنى قصير ومدى جغرافى محدود .  ●.                         بمدى زمنى قصير ومدى جغرافى واسع ●      

 أى من الحفريات التالية تدل على أن البيئة المعاصرة لتكوينها كانت بيئة استوائية حارة مطيرة ؟  – 15

 (  األركيوبتركس –المرجان  – السرخسيات –) النيموليت            

 أى الحفريات التالية تلعب دورا هاما فى التنقيب عن البترول ؟ .................  – 16

 الراديوالريا والنيموليت (  –الفورامنيفرا والترايلوبيت  –النيموليت واألمونيت  – الفورامنيفرا والراديوالريا)            

 ل المقطم هى .................... الحفريات الموجودة فى صخور األحجار الجيرية بجب – 17

 جميع ما سبق (  – النيموليت –المرجان  –) السرخسيات            

 ى الراقى فى النباتات والدليل على ذلك أن ..............رى إلى تطور الحياة من البسيط إليشير السجل الحف – 18

 السراخس سبقت الحزازيات .  ●           كاسيات البذور سبقت عاريات البذور .             ●      

 الحزازيات سبقت الطحالب .  ●.                         الطحالب سبقت الحزازيات والسراخس ●      

   حفرية أمونيت (      –حفرية ترايلوبيت  –حفرية سمكة  – حفرية أنفاق ديدان)  أى من هذه الحفريات تمثل أثرا ؟  – 19

  ابع لصدفة محار (    –كهرمان  –كاملة لفيل  – قالب لقوقعرية األمونيت حفرية ..............         ) تمثل حف – 20

 تكونت حفرية ................. من تصلب الطين الذى مأل الهيكل الداخلى لقوقع قديم .  – 21

 متحجرة (       – قالب مصمت – ابع  –) أثر                                                                                  

 متحجرة (      –  ابع –قالب  –) أثر       حفرية نبات من السرخسيات تعبر حفرية ............... – 22

 يمثل األركيوبتركس حلقة وصل بين ..........................  – 23

 البرمائيات والزواحف (   –األسماك والبرمائيات  – الزواحف والطيور –فقاريات ) الفقاريات والال                         

 عتاقة (     – المقطم –الطور  –توجد حفرية النيموليت فى جبل ..............   ) سقارة  – 24

 البرمائيات (     – البالطح –األسماك  –) الحزازيات تعتبر ......... أقدم الكائنات الحية ظهوراً على سطح األرض .  – 25

 تكونت حفرية الكهرمان نتيجة انغماسها فى المادة ............... التى كانت تفرزها أشجار الصنوبر القديمة .  – 26

 (   الصلبة –الحجرية  –الصمغية  –) الشمعية                                                                                       

 األثر هو ما يتركه الكائن فى الصخور الرسوبية ...............  – 27

 ال توجد إجابة صحيحة (    –قبل موته مباشرة  – أثنا  حياته –) بعد موته                        

************************************************************************* 
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 ألنها تحتفظ بكامل هيئته وبلحمه وشعره وبالغذا  فى أمعائه . الماموث حفرية كائن كامل تعتبر حفرية 

ألنه دفن سريعاً بعد موته مباشرة فى الجليدد الدذى حدافظ عليده  احتفاظ أول حفرية ماموث تم اكتشافها بكامل هيئتها

 من التحلل .

يعد الكهرمان وسدط مناسدب لتكدون حفريدات كائندات 

 كاملة 

 حافظ على الحشرات المنغمسة فيه من التحلل .  ألنه

ألنده عبدارة عدن نسدخة  بددق األصدل للتفاصديل الداخليدة لهيكددل  حفرية األمونيت تصنف كحفرية قالب مصمت 

 حيوان األمونيت . 

 بسبب إحالل مادة السليكا محل مادة خشب األشجار جز  بجز   تكون حفريات األخشاب المتحجرة

 الحتوائها على أخشاب متحجرة تشبه الصخور . بات المتحجرة بجبل الخشب تسمية منطقة الغا

تعتبر األخشاب المتحجرة مدن الحفريدات بدالر م مدن 

 أنها تشبه الصخور 

 .                                 على تفاصيل حياة نبات قديمألنها تدل 

العمر النسبى للصخور الرسوبية الموجدودة بهدا  ألنها تدل على تعتبر حفرية النيموليت من الحفريات المرشدة

 حيث أن عمر الصخور من عمر الحفريات الموجودة بها . 

ألن الحفريدددات المرشددددة تكدددون لكائندددات عاشدددت لمددددى زمندددى  ال تعتبر كل الحفريات المعروفة حفريات مرشدة 

قصير ومدى جغرافى واسع ثم انقرضت ولدم تتواجدد فدى حقدب 

 قق فى كل الحفريات . تالية وهو ما ال يتح

الحفريددددات المرشدددددة تدددددل علددددى عمددددر الصددددخور 

 الرسوبية الموجودة بها

 ألن عمر الصخور من عمر الحفريات الموجودة بها .

 35جبل المقطم كان جز  من قاع بحر منذ أكثر مدن 

 مليون سنة

لوجود حفريات النيموليت فى صخور أحجاره الجيرية وعمرها 

 . مليون سنة  35أكثر من 

تلعب حفريات الفورامنيفرا والراديوالريدا دوراً هامداً 

 فى التنقيب عن البترول  

ألن وجودهدا فدى عيندات صدخور اآلبدار االستكشدافية يددل علددى 

 مالئمة ال روف لتكون البترول . 

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكونت له حفرية كائن كامل محتف ة بكامل هيئته. الثلج ئن حى قديم فور موته سريعا فى دفن كا

ية التددى كانددت غانغمدداس الحشددرات القديمددة فددى المددادة الصددم

 تفرزها األشجار الصنوبرية

تكونت لها حفرية كدائن كامدل محتف دة بكامدل هيئتهدا 

 داخل الكهرمان.

ل صدددفته عبددر تصددلب الرواسددب المعدنيددة داخددل قوقددع وتأكدد

 يين السنينالم

تكوندددت لددده حفريدددة قالدددب مصدددمت تحمدددل التفاصددديل 

 الداخلية لهيكله.

ط غة ثددم الضدديوضددع صدددفة علددى سددطح قطعددة صلصددال مسددتو

 عليها برفق

 يتكون  ابع للصدفة يحمل التفاصيل الخارجية لها .

فى األشجار  مادة السليكا محل مادة الخشب  جز  بجز  اللإح

 القديمة

 لى أشجار متحجرة .تحولت إ

للصدخور محددل  المعدنيدةتدوافر وسدط مناسدب تحدل فيدده المدادة 

 المحتوى العضوى للكائن الحى

 تتكون له حفرية متحجرة.

عثددور العلمددا  علددى حفريددات الفددورامنيفرا والراديوالريددا فددي 

 صخور اآلبار االستكشافية .

 احتمال وجود بترول فى هذه المنطقة.

 

*************************************************************************** 
  
 

 ( من أنواع الحفريات)                                     / الطابع / كائن كامل .   السجل الحفرىالقالب /  – 1

 ( فريات القالب المصمتمن أمثلة ح) / حفرية النيموليت / حفرية الترايلوبيت .  حفرية الماموثحفرية األمونيت /  – 2

 :علل ملا يأتى :  5س 

 

 :ماذا حيدث عند :  6س 

 

 : خرج الكلمة الشاذة ثم اكتب ما يربط بني باقى الكلماتاست:  7س 
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 (  حفريات متحجرة)       / حفرية خشب متحجر .   حفرية أمونيتحفرية سن ديناصور / حفرية بيض ديناصور /  – 3

 / التنقيب عن البترول / تحديد العمر النسبى للصخور .  الغابات المتحجرةدراسة تطور الحياة /  – 4

 ( من أهمية دراسة الحفريات)                                                                                                               

*************************************************************************** 
 

 

 كيفية تكونها نوعها احلفرية
 املاموث
ألف سنة  25أفيال انقرضت منذ 

 جليدية في سيبيريا. نتيجة انهيارات

حفرية 

كائن 

 كامل

دفن الماموث سريعا بعد موته مباشرة في الجليد )الثلج( الذى حافظ 

 عليه من التحلل. 

  الكهرمان
انغمست الحشرات القديمة في المادة الصمغية ثم تجمدت هذه 

 المادة )الكهرمان( فحاف ت على الحشرات بداخلها من التحلل .

 األمونيت
 أو  

 ايلوبيتالرت

حفرية 

قالب 

 مصمت

عند موت القوقع فإنه يسقط في قاع البحر ويدفن في الرواسب / 

بعد فترة تتحلل أجوائه الرخوة وتمأل الرواسب فجوات القوقع 

وتتصلب بمرور الزمن / عبر ماليين السنين تتآكل صدفة القوقع 

 تاركة قالبا صخريا مصمتا يحمل نفس التفاصيل الداخلية للقوقع .

 ألخشاب املتحجرةا
مثل األشجار المتحجرة الموجودة 

بالقطامية والتى يزيد عمرها عن 

 مليون سنة . 35

حفريات 

 متحجرة
 إحالل مادة السليكا محل مادة الخشب )المادة العضوية( جز  بجز .  

*********************************************************************** 

 الطابع  لقالب املصمتا البقايا األثر
هو اآلثار الدالة على نشا  

الكائن الحى القديم أثنا  

 حياته

اآلثار الدالة على نشا   ىه

الكائن الحى القديم بعد 

 موته

نسخة  بق األصل 

للتفاصيل الداخلية لهيكل 

 كائن حى قديم .

نسخة  بق األصل 

للتفاصيل الخارجية لهيكل 

 .كائن حى قديم 

ديناصور : أثر قدم  مثل

 وأنفاق ديدان.

: بقايا أسنان قرش  مثل

 وجمجمة ديناصور.

: األمونيت والنيموليت  مثل

 والترايلوبيت .

:  ابع سرخسيات  مثل

 و ابع سمكة.
 

 

 

 

********************************************************************* 

 املرجان  حفريات حفريات السرخسيات حفريات النيموليت اتاحلفري

الدالئل 
 اجليولوجية

فى صخور األحجار  وجودها

دل يجبل المقطم بالجيرية 

على أنه كان قاع بحر منذ 

  .                           مليون سنة  35 أكثر من

تدل على أن البيئة المعاصرة 

لتكوينها كانت بيئة استوائية 

 .حارة مطيرة 

تدل على أن البيئة المعاصرة لتكوينها 

ضحلة  كانت بحار دافئة صافية

والمناخ القديم المعاصر لتكونها كان 

 مناخ مدارى حار .
 

 

 المقارنات السابقة قد تأتى على هيئة ) اذكر الفرق بين / اذكر مثاال واحدا لكل من / اذكر أهمية كل من ( . 

*************************************************************************** 
 

 

 يدل على حدوث انقراض للكائنات الحية ويدل على تطور الكائنات الحية  السجل الحفرى

: يتضح من دراسته تسلسل ظهور الحفريات المتواجدة في  بقات الصخور الرسوبية من  أو

 األقدم إلى األحدث .

 : كل منقارن بني  :  8س 

 

 : اذكر أهمية كل من:  9س 
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 يستدل منها على ال روف المالئمة لتكوين البترول. حفرية الفورامنيفرا

 معرفة العمر النسبى للصخور الرسوبية. ية المرشدةالحفر

/ دراسة تطور الحياة  /االستدالل على البيئات القديمة  /تحديد عمر الصخور الرسوبية  الحفريات

                                 التنقيب عن البترول .

ضحلة والمناخ القديم المعاصر  صافية تدل على أن البيئة المعاصرة لتكوينها كانت بحار دافئة حفرية المرجان

 لتكونها كان مناخ مدارى حار .

 35 دل على أنه كان قاع بحر منذ أكثر منيجبل المقطم بفى صخور األحجار الجيرية  وجودها حفرية النيموليت

  .                           مليون سنة 

 .كانت بيئة استوائية حارة مطيرة  تدل على أن البيئة المعاصرة لتكوينها حفريات السرخسيات

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نباتات من السراخس بها. وجود حفريات بيئة ما كانت  ابة استوائية حارة ممطرة .   

حص عينات احتمالية وجود بترول فى منطقة ما عند ف

 من صخورها الجوفية .

الفورامنيفرا  لكائنات دقيقة مثل وجود حفريات

  والراديوالريا بها.

 وجود حفريات النيموليت في صخور أحجاره الجيرية. مليون سنة . 35جبل المقطم كان قاع بحر منذ اكثر من 

  المرجان بها. وجود حفريات بيئة ما كانت عبارة عن مياه صافية ضحلة .

ظهور الطحالب قبل الحزازيات والسراخس   وعاريات  تطور حياة الكائنات الحية فى اتجاه التعقيد والرقى .

 البذور قبل كاسيات البذور والالفقاريات قبل الفقاريات .
 

 

************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

                                                               
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

          
  
 
 
 
 

 : اذكر الدالئل اجليولوجية التى كل من:  10س 

 

 أشكال هامة

 

 خشب متحجر           بيض ديناصور                           سن ديناصور               ة املاموث                حفرية الكهرمانحفري

 

 حفرية الرتايلوبيت       حفرية النيموليت                       األمونيت             حفرية

 

 راديوالرياحفرية  فورامنيفراحفرية 

 طابع نبات من السرخسيات                               طابع مسكة                       طابع صدفة                               

 
 حفريات املرجان
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************************************************************************** 
 

 

 :  شروط تكون احلفريات

 يكل صلب للكائن الحى كاألصداف أو األسنان أو الع ام ) ألن األجزا  الرخوة تتحلل بفعل بكتيريا التحلل ( .( وجود ه1)

 ( دفن الكائن الحى سريعا بمجرد موته فى وسط حافظ عليه من التحلل . 2)

 ( توافر وسط مناسب تحل فيه المادة المعدنية للصخور محل األصل العضوى للكائن الحى . 3)

************************************************************************** 

 :  دراسة تطور احلياة

 يتضح من دراسة السجل الحفرى أن :

 .  فى البحار ثم انتقلت إلى اليابس الحياة ظهرت أوالً  ●

 ى : الراق ىالبسيط إلالكائنات تطورت من  ●

 ( .    عاريات البذور سبقت كاسيات البذور – الحزازيات والسراخسالطحالب سبقت : )  فى عالم النبات –    

 . الفقاريات تالالفقاريات مثل المرجان والرخويات ذات األصداف سبق:  فى عالم الحيوان –    

        ً  . األسماك أول ما ظهر من الفقاريات ثم ظهرت بعدها البرمائيات ثم الزواحف ثم ظهرت الطيور والثدييات معا

 :  : رتب احلفريات اآلتية من حيث ظهورها على مسرح احلياة ، مع التفسري س

 حفرية األركيوبتركس ( : –حفرية ترايلوبيت  –حفرية ماموث  –) حفرية  ابع سمكة        

 ( الترايلوبيت ) ألنه من الالفقاريات التى ظهرت فى البحار ( .1  : )

 الفقاريات ( .( األسماك ) ألنها أول ما ظهر من 2)     

 ( األركيوبتركس ) ألنه يمثل حلقة وصل بين الزواحف والطيور   والتى ظهرت بعد األسماك ( .3)     

 ( الماموث ) ألنه من الثدييات التى ظهرت بعد الزواحف ( .4)     

************************************************************************** 
 

 

 :      لم اجليولوجيا بدراسة احلفريات الىت ختربنا عن طبيعة املاضى السحيق قبل نشأة اإلنسانيهتم ع – 1

 ما مفهوم الحفرية ؟             ●

 ما أنواع الحفريات ؟ مع ذكر مثال لكل نوع . ●

 اذكر شرو  تكون الحفريات .      ●

 :    رتب الكائنات التالية من األقدم إىل األحدث – 2

 مائيات / الثدييات / الزواحف / األسماك . البر ●

 عاريات البذور / الحزازيات / الطحالب / كاسيات البذور . ●

 حفرية الماموث / حفرية األمونيت / حفرية  ابع سمكة / حفرية تمساح . ●

 سن الديناصور ( .  –أنفاق الديدان  –: ) النيموليت  اذكر نوع كل حفرية من احلفريات اآلتية – 3

 :    أيهما يسبق اآلخر فى الظهور على مسرح احلياة – 4

 الحمام .  –األركيوبركس  ●

 دودة األرض . –األسماك  ●

 بقايا مججمة ديناصور            بقايا أسنان مسكة قرش                                      أثر قدم ديناصور               أثر أنفاق ديدان         

 

 هامة تمالحظا 

 

 أسئلة هامة
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 بالتكاثر . التناقص المستمر فى أعداد أفراد النوع الواحد من الكائنات الحية دون تعويض 

           موت كل أفراد النوع من الكائنات الحية .       

 

 ضاالنقرا

 حلظة االنقراض         تاريخ موت آخر فرد من أفراد النوع .        

 الصيد اجلائر                                صيد الحيوانات البرية بطريقة عشوائية  ير قانونية بشكل يعرضها لالنقراض .        

 السلسلة الغذائية   ر داخل الن ام البيئى . المسار الذى تأخذه الطاقة عند انتقالها من كائن حى إلى كائن حى آخ

 شبكة الغذاء مجموعة سالسل  ذائية متشابكة )متداخلة( مع بعضها.

 النظام البيئى البسيط  ن ام بيئى قليل األنواع يتأثر بشدة عند  ياب نوع من أنواع الكائنات الحية الموجودة فيه .  

 النظام البيئى املركب  ند  ياب نوع من أنواع الكائنات الحية الموجودة فيه     ن ام بيئى كثير األنواع ال يتأثر كثيراً ع

 احملميات الطبيعية المهددة بخطر االنقراض فى أماكنها الطبيعية .   عأماكن آمنة يتم تخصيصها لحماية األنوا

 بلوستونحممية  منطقة بالواليات المتحدة يتم فيها حماية الدب الرمادى من خطر االنقراض .

 احلوت كائن حى توجد حفريات كاملة منه فى محمية وادى الريان .

 

 أفضل منا ق التراث العالمى للهياكل الع مية فى العالم .   
 احليتان ىمنطقة واد

 )حممية وادى الريان(

 حممية رأس حممد أول محمية تم إنشائها فى مصر .  

 نبات الربدى الكتابة .   نبات مائى استخدمه الفراعنة فى صناعة أوراق

 الديناصور أحد الزواحف العمالقة التى انقرضت منذ ماليين السنين .  

 الدودو .   لسهولة صيده ائر يتميز بأجنحة صغيرة وانقرض 

*************************************************************************** 

 
 

 

     

 من األماكن اآلمنة التى توجد بها األنواع المهددة باالنقراض . عيةالمحميات الطبيتعتبر  – 1

         .  الماموثو  الديناصورمن الحيوانات المنقرضة فى األزمنة البعيدة  – 2

 أفراد كل موتحتى  تعويضمن الكائنات الحية دون  الواحدأفراد النوع  أعداداالنقراض هو التناقص المستمر فى  – 3

 .  النوع      

  نادرة من الشعاب المرجانيةاألنواع الة   ا حماي  ويتم فيه رأس محمدة   ة فى مصر هى محمي  ة  بيعي  أول محمي – 4

 . األسماك الملونة  و      

 العالمى عام كأفضل منطقة للتراث الريان ىوادالتى تقع فى محمية  الحيتان ىواداختارت هيئة اليونسكو منطقة  – 5

 م . 2005      

 .صناعة أوراق الكتابةالذى كان يستخدمه قدما  المصريين فى  البردىمن أمثلة النباتات المهددة باالنقراض نبات  – 6

   . قديمابينما الديناصور من الكائنات المنقرضة  حديثاالكواجا من الكائنات المنقرضة  – 7

   . المهددة باالنقراضت من الكائنات بينما الباندا والخرتي المنقرضة ائر الدودو من الكائنات  – 8

 . الدودوبينما من الطيور المنقرضة  أبو منجلو  النسر األصلعمن الطيور المهددة باالنقراض  – 9

            . الصيد الجائرو  تدمير المو نمن أسباب االنقراض الحديث  – 10

 . أبيضغطى بريف رأس النسر األصلع م – 11

 .  الماموثو  الكواجابينما من الثدييات المنقرضة  الخرتيتو  الباندادب من الثدييات المهددة باالنقراض  – 12

 الذى يجمع بين شكل الحصان والحمار الوحشى . الكواجامن أشهر الحيوانات المنقرضة حديثا حيوان  – 13

   . الغابةن األن مة البيئية المركبة وم الصحرا من األن مة البيئية البسيطة  – 14

 .الدب الرمادىبالواليات المتحدة األمريكية   ويتم فيها حماية  بلوستونمن أهم المحميات العالمية محمية  – 15

 . الريان ىوادو  رأس محمدمحمية ومن أهمها محمية  27م  2009بلغ عدد المحميات المصرية حتى عام  – 16

 الدال على العبارات التالية : : اكتب املصطلح العلمى 1س 

 

 : أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:  2س 
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 .  رأس محمدبينما يوجد فى جنوب سينا  محمية  الباندالصين محمية يوجد شمال  رب ا – 17

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 
 

  

   (×)الحمام المهاجر من الطيور التى ال تطير لصغر أجنحتها .  – 1

   ()يستدل من الحفريات على حدوث االنقراض .  – 2

    () النسر األصلع من الطيور المهددة باالنقراض . – 3

   () الكواجا من أشهر األنواع المنقرضة حديثاً . – 4

   () تعتبر محمية رأس محمد أول محمية  بيعية تم إنشاؤها فى مصر . – 5

 (×) من أهم أسباب االنقراض فى عصر االنقراض الحديث انفجار البراكين . – 6

 (×) نطقة وادى الحيتان من أفضل منا ق التراث العالمى لحفريات الماموث .تعد م – 7

   ()محمية بلوستون يتم فيها حماية الدب الرمادى .  – 8

  (×)تعتبر محمية وادى الحيتان أول محمية فى مصر .  – 8

 (×) نبات اإليلوديا نبات مائى مهدد باالنقراض . – 9

 (×) مل التى تؤدى إلى تكيف األنواع .تدمير المو ن من أهم العوا – 10

 (×)الغابات االستوائية من أمثلة الن م البيئة البسيطة .  – 11

  (×)اختارت هيئة اليونيسكو منطقة رأس محمد كأفضل منا ق التراث العالمى .  – 12

************************************************************************** 

 
 

 

 عتبر محمية .................. أول محمية تم انشائها فى مصر . ت – 1

         الغابات المتحجرة (          –وادى الحيتان  – رأس محمد –) سانت كاترين                                                               

 الخرتيت (  – الكواجا –النسر الصلع  –....... ) الباندا كل مما يأتى من الحيوانات المهددة باالنقراض عدا .... – 2

 كل مما يأتى من الكوارث الطبيعية التى تهدد حياة الكائنات الحية   عدا ..................   – 3

 (  الحرارىاالحتباس  –موجات الجفاف  –البراكين  –) الفيضانات                                                            

 من أهم أسباب االنقراض فى عصر االنقراض الحديث ...................  – 4

 (  الصيد الجائر والتلوث البيئى –سقو  النيازك  –سقو  الكتل الجليدية  –) انفجار البراكين                            

 أى العبارات التالية أكثرها دقة فى وصف مفهوم االنقراض ؟ – 5

 تاريخ موت آخر فرد من أفراد النوع الواحد . ●      

 . التناقص المستمر فى أعداد أفراد النوع الواحد دون تعويض ●      

 كل ما يخص الكائنات الحية والمكونات  ير الحية فى بيئة ما . ●      

  ام البيئى . المسار الذى تأخذه الطاقة عند انتقالها من كائن حى إلى كائن حى داخل الن ●      

 الديناصور (   –قط تسمنيان  –الحمام المهاجر  – النسر األصلع)   من أمثلة الكائنات المهددة باالنقراض  – 6

 محمية لحماية حفريات هياكل ع مية كاملة لحيتان ...................  – 7

 (  دى الريانمحمية وا –محمية بلوستون  –) محمية رأس محمد                           

 من أشهر الحيوانات التى انقرضت فى األزمنة القديمة ....................  – 8

 الدب الرمادى والحمام المهاجر (     – الديناصورات والماموث –الديناصور والكواجا  –)  ائر الدودو والماموث           

 ( دب الباندا –الضفدعة الذهبية  –قط تسمنيان  –الكواجا  كل مما يأتى من الحيوانات المنقرضة   عدا ........ ) – 9

 م .  2005اختارت هيئة اليونيسكو  منطقة ............. كأفضل منا ق للتراث العالمى عام  – 10

 بلوستون (    –رأس محمد  –وادى الريان  – وادى الحيتان)                           

 المركب (  –االستوائى  – البسيط......... بشدة عند  ياب أحد انواعه .  ) يتأثر الن ام البيئى ...... – 11

 كل مما ياتى من أسباب االنقراض حديثا   ما عدا ...................  – 12

 الصيد الجائر (  –التلوث البيئى  – اصطدام النيازك باألرض –) تدمير المو ن                           

 الكواجا ( –الضفدعة الذهبية  – أبو منجل –)  ائر الدودو ى من األنواع المهددة باالنقراض ؟  أى مما يأت – 13

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاة:  4س 

 

 أمام ما يلى :)×( ( أو عالمة : ضع عالمة ) 3س 
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 من أسباب انقراض.................. سهولة صيده لصغر أجنحته. – 14

 جميع اإلجابات خطأ (  –الكواجا  –الحمام المهاجر  –  ائر الدودو)                         

*************************************************************************** 
  

 

 
 

يعتبددددر الصدددديد الجددددائر مددددن أهددددم أسددددباب انقددددراض 

 الحيوانات البرية 

 مستمر فى أعدادها دون تعويض .  صألنه يسبب حدوث تناق

اب كددل األن مددة للتزايددد المسددتمر فددى التلددوث البيئددى الددذى أصدد زيادة عملية االنقراض بعد الثورة الصناعية

 البيئية .

 لعدم قدرته على الطيران لصغر أجنحته .   ائر الدود كان فريسة سهلة االصطياد

ألن رأسدده مغطددى بددريف أبدديض يجعلدده يبدددو مددن بعيددد وكأندده  تسمية النسر األصلع بهذا االسم 

 أصلع 

يختل التوازن البيئدى عندد  يداب ندوع أو عددة أندواع 

 من ن ام بيئى متزن

 فجوات فى مسار الطاقة داخل الن ام البيئى . لحدوث 

الحتوائهددا علددى عدددد محدددود مددن األنددواع وتأثرهددا بشدددة عنددد  تمثل الصحرا  ن ام بيئى بسيط 

  ياب أحد أنواع الكائنات الحية فيها . 

تددأثر الن ددام البيئددى البسدديط عنددد  يدداب أحددد األنددواع 

 الموجودة فيه 

 ه ويقوم بدوره . لعدم وجود البديل الذى يعوض  ياب

الحتوائها على عدد كبير من األندواع وعددم تأثرهدا عندد  يداب  تمثل الغابة االستوائية ن ام بيئى مركب 

 أحد أنواع الكائنات الحية فيها .

عدددم تدددأثر الن ددام البيئدددى المركددب عندددد  يدداب أحدددد 

 األنواع الموجودة فيه 

 لتعدد البدائل المتاحة . 

بندددك جيندددات لدددبعض أندددواع يسدددعى العلمدددا  إلنشدددا  

 الكائنات الحية 

 لحماية األنواع النادرة والمهددة بخطر االنقراض . 

اهتمدددام حكومدددات بعدددض الددددول بإقامدددة المحميدددات 

 الطبيعية 

 لحماية األنواع النادرة والمهددة بخطر االنقراض . 

 ب الرمادى من خطر االنقراض .ألنه يتم فيها حماية الد تعتبر محمية بلوستون من أهم المحميات العالمية 

اهتمام المن مات العالمية بدراسة بيئة محميدة رأس 

 محمد 

ألنهدددا تتميدددز بوجدددود أندددواع ندددادرة مدددن الشدددعاب المرجانيدددة 

 واألسماك الملونة والعديد من النباتات والحيوانات النادرة . 

اختيار منطقة وادى الحيتدان كأفضدل مندا ق التدراث 

 العالمى 

ر بوجددود حفريددات هياكددل ع ميددة كاملددة لحيتددان ألنهددا تشددته

 مليون سنة .  40عمرها حوالى 

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعرض األرض لعصر جليدى  ويل .

 الحركات األرضية العنيفة .

 ديمة .انقراض الكثير من الكائنات الحية فى العصور الق

 انقراض الكثير من الكائنات الحية فى العصور الحديثة . تدمير المو ن األصلى للكائن الحى.

 من خطر االنقراض .حماية الدب الرمادى  إقامة محمية بلوستون.

 ال يتأثر لوجود البديل الذى يعوض  يابه ويقوم بدوره .  .     مركب ياب أحد األنواع من ن ام بيئى 

 يتأثر بشدة لعدم وجود البديل الذى يعوض  يابه ويقوم بدوره . األنواع من ن ام بيئى بسيط .      ياب أحد

حدددوث فجددوة فددى مسددار الطاقددة داخددل الن ددام البيئددى ممددا يددؤدى الخددتالل  انقراض نوع من ن ام بيئى متزن .                    

 توازنه وربما تدميره .

 حماية األنواع المهددة بخطر االنقراض .                   إقامة المحميات الطبيعية .    

  *************************************************************************** 
 

 :علل ملا يأتى :  5س 

 

 :ماذا حيدث عند :  6س 
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 ( حيوانات منقرضة)                       / قط تسمنيان .  النسر األصلعالدودو / الكواجا /  – 1

 ( ةأسباب االنقراض فى العصور الحديث)   / التلوث البيئى. العصور الجليديةتدمير المو ن / الصيد الجائر /  – 2

   ( محميات  بيعية) .    منطقة أهرامات الجيزةرأس محمد / بلوستون / وادى الريان /  – 3

   ( محميات  بيعية)              / بلوستون / رأس محمد / محمية الباندا .  وادى الحيتان – 4

*************************************************************************** 
 

 
 

 أسباب االنقراض احلديث أسباب االنقراضات القدمية
 النيازك باألرض . اصطدام –

  ويل . جليديحلول عصر  –

 لغازات السامة المنبعثة من البراكين .ا –

 تدمير المو ن .                       –

 الصيد الجائر .                –

 التلوث البيئى .                        –

 غيرات المناخية والكوارث الطبيعية .الت –
 

************************************************************************** 
 

  ركبامل البيئى نظامال  بسيطال البيئى نظامال
 يتمي ز باحتوائ ه على ع دد مح دود م ن أن واع الكائنات الح ي ة

 ) قليل األنواع ( . 

ى ع دد كبي ر م ن أنواع الكائنات يتميز باحتوائه عل

 الحية ) كثير األنواع ( .

يتأثر بشدة عند  ياب نوع من أنواع الكائندات الحيدة الموجدودة 

 .فيه لعدم وجود البديل الذي يعوض  يابه ويقوم بدوره 

ال يتأثر كثيدراُ عندد  يداب ندوع مدن أندواع الكائندات 

 . المتاحة الحية الموجودة فيه   لتعدد البدائل

 . الغابةمثل  مثل الصحرا  .

************************************************************************** 

 األنواع احملمية املوقع احملميات 
 الدب الرمادى الواليات المتحدة األمريكية محمية بلوستون

 دب الباندا شمال  رب الصين محمية الباندا

 األنواع النادرة من الشعاب المرجانية واألسماك الملونة ة جنوب سينا  بمصرمحاف  محمية رأس محمد

 هياكل ع مية كاملة لحيتان محاف ة الفيوم بمصر محمية وادى الريان

 هذه المقارنة تأتى على هيئة ) أذكر اهمية محمية ............ ( 

*************************************************************************** 

 
 :  االنقراضملهددة باطرق محاية الكائنات احلية  – 1

 بيئتها األصلية .إعادة تو ينها فى و باالنقراضتربية وإكثار األنواع المهددة  ●

 . باالنقراض جداً  المهددة لألنواعإنشا  بنك جينات  ●

 إقامة المحميات الطبيعية . ●

 :  ن سلسلة غذائية من الكائنات احلية اآلتيةى اوء معرفتك بالسالسل الغذائية ، كوف – 2

 ) ثعبان / نبات أخضر / بومة / ضفدع / جرادة (

 (/ الثعابين بومةالخضر / األنبات اله السلسلة عند  ياب )يحدث لهذماذا و

 بومة . ←ثعبان  ←ضفدع  ←رادة ج ←: نبات أخضر   

 يموت الجراد جوعا فال تنتقل الطاقة إلى باقى أفراد السلسلة الغذائية فيختل توازنها.:  خضراألنبات العند  ياب      

 .السلسلة الغذائية اتزانفيختل تقضى على الضفادع فيزداد أعداد الثعابين :  لبومةاعند  ياب      

 .السلسلة الغذائية اتزانفيختل  لجراداتقضى على ف دد الضفادععيزداد وجوعا  لبومايموت :  لثعابيناعند  ياب      

 : اكتب ما يربط بني باقى الكلماتاستخرج الكلمة الشاذة ثم :  7س 

 

 : كل منقارن بني  :  8س 

 

 أسلة هامة
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 :  ديثاحة حليوانات املنقراا – 4                                                                 :  ة قدمياحليوانات املنقراا – 3

 

 

 

 

 

 
 

 الدودو ) يور(            )ثدييات( لكواجاا                   الماموث )ثدييات(            )زواحف(          الديناصور 

 

                                                                   :  ألنواع املهددة باالنقراضا – 5

 

 

 

 

 

 

 نبات البردى          (   النسر األصلع ) يور(    ثدييات) لقرناوحيد  الخرتيت /              (ثدييات) الباندادب     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (   ثدييات)الدب الرمادى           (  ثدييات)كبف أروى                  منجل ) يور(     أبو 

 

 :      حليةحدث فى املااى عدة انقرااات كربى لعدد كبري من أنواع الكائنات ا – 6

  اذكر العوامل التى أدت إلى هذه االنقراضات .            ●

 :      تتضمن احملميات الطبيعية كائنات حية أو تراث جيولوجى تارخيى ذو قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية – 7

 ما المقصود بالمحميات الطبيعية ؟                               ●

 بم تشتهر منطقة وادى الحيتان ؟ وفى أى المحميات تقع ؟                 ●

 م ؟ وما اسم اول محمية تم إنشائها فى مصر ؟    2009ما عدد المحميات الطبيعية فى مصر حتى عام  ●
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 أوال : المصطلحات العلمية  

 العبارة ) التعريف(  المصطلح 

الجدول الدورى 

 لمندليف  

 أول جدول دورى حقيقى لتصنيف العناصر  

 جدول رتبت فيه العناصر حسب الزيادة في األوزان الذرية 

الجدول الدورى 

 لموزلى  

 جدول رتبت فيه العناصر حسب الزيادة في االعداد الذرية 

الجدول الدورى 

 الحديث  

جدول رتبت فيه العناصر تصاعديا حسب الزيادة في األعداد الذرية وطريقة  

 ملء مستويات الطاقة الفرعية  

 لكترونات السالبة  عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل نواة العنصر = عدد اإل العدد الذرى 

 ابطة نحوها  مقدرة الذرة في الجزى التساهمى على جذب إلكترونات الر السالبية الكهربية  

 مركبات يكون الفرق في السالبية الكهربية بين عناصره كبير نسبيا  المركب القطبى  

 ذرة فلز فقدت إلكترون أو أكثر األيون الموجب  

 ذرة ال فلز إكتسبت إلكترون أو أكثر   األيون السالب  

 عناصر تجمع بين صفات الفلزات والالفلزات   أشباه الفلزات  

 أكاسيد فلزية يذوب بعضها في الماء مكونا  محاليل قلوية   األكاسيد القاعدية  

 يذوب بعضها في الماء مكونا محاليل حمضية  ال فلزية أكاسيد  األكاسيد الحامضية  

 sالفئة   –تقع على يسار الجدول الدورى  –هي فلزات عناصر المجموعة األولى  األقالء 

 pفي الفئة  –عناصر ال فلزية تقع في المجموعة السابعة  الهالوجينات  

الرابطة 

 الهيدروجينية  

( ينشأ بين جزيئات   نوع من التجاذب الكهربى الضعيف ) اإللكتروستاتيكى

 الماء)بعض المركبات القطبية( 

ث تغيرا تدريجيا مستمرا في خواصها  دإضافة أي مادة إلى الماء بشكل يح التلوث المائى  

 بصورة تؤثر على صحة وحياة الكائنات الحية  

 تلوث ينشأ من إختالط فضالت اإلنسان والحيوان بالماء  التلوث البيولوجى  

 تلوث ينشأ من تصريف مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحى في الماء  التلوث الكيميائى  

 تلوث ينشأ من إلقاء مياه تبريد المفاعالت النووية    التلوث الحرارى 

تلوث ينشأ من تسريب المواد المشعة من المفاعالت النووية وإلقاء المخلفات   التلوث اإلشعاعى  

 الذرية في الماء. 

غالف غازى يحيط باألرض ويدور معها حول محورها ويمتد بإرتفاع   الغالف الجوى  

 كم فوق مستوى سطح البحر 1000

وزن عمود من الهواء مساحة مقطعه وحدة المساحات وطوله ارتفاع الغالف  الضغط الجوى  

 الجوى 
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الضغط الجوى  

 المعتاد  

 مللى بار  1013,25الضغط الجوى عند مستوى سطح البحر=

 مللى بار1000اس الضغط الجوى = قي ةوحد البار  

 خطوط منحنية تصل بين نقاط الضغط المتساوية في خرائط الضغط الجوى   خطوط األيزوبار 

المنطقة الفاصلة بين التروبوسفير والستراتوسفير والتي تثبت عندها درجة  التروبوبوز  

 الحرارة  

الستراتوسفير والميزوسفيروالتى تثبت عندها درجة المنطقة الفاصلة بين  بوزالستراتو

 الحرارة  

طبقة تحتوى على أيونات مشحونة ,توجد في الجزء العلوى من   األيونوسفير  

 كم فوق مستوى سطح البحر  700الستراتوسفيروتمتد حتى ارتفاع 

ظاهرة الشفق  

 القطبى  

 ) األورورا( 

 ستائر ضوئية مبهرة ترى من القطب الجنوبى والشمالى لألرض  

 تنتج من تشتيت األشعة الكونية الضارة بواسطة حزامى فان آلين 

يتركب جزيئه من إتحاد ذرتين من غاز ) األكسجين( مع ذره أخرى من نفس  غاز األوزون

 النوع 

 لألرض تآكل في طبقة األوزون فوق منطقة القطب الجنوبى  ثقب األوزون  

ظاهرة اإلحترار 

 العالمى  

 اإلرتفاع المستمر في متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح األرض

اإلحتباس 

 الحرارى 

نسب الغازات    إحتباس األشعة تحت الحمراء في التروبوسفير نتيجة إلرتفاع

 الدفيئة مسببة ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض 

ثانى أكسيد  

 الكربون  

غاز إرتفعت نسبته في الغالف الجوى في الفترة األخيرة ويسبب إحتباس  

 حرارى 

 آثار وبقايا الكائنات الحية القديمة المحفوظة في الصخمر الرسوبية   الحفريات  

 الكائنات الحية القديمة أثناء حياتها األثار الدالة على نشاط  اآلثر 

 في الصخور الرسوبية  الكائن الحى القديم بعد موته ما يتركه  ) الطابع( البقايا 

حفرية تحتفظ بكل تفاصيل ومكونات جسم الكائن الحى نتيجة الدفن السريع له   حفرية كائن كامل  

 بمجرد موته في وسط يحافظ عليه من التحلل  

المادة الناتجة من المادة الصمغية التي كانت تفرزها األشجار الصنوبرية  الكهرمان 

 القديمة  

حفرية القالب  

 المصمت 

نسخة طبق األصل للتفاصيل الداخلية لهيكل كائن حى قديم تركه بعد موته في  

 الصخور الرسوبية  
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بعد  نسخة طبق األصل للتفاصيل الخارجية لهيكل كائن حى قديم تركه  - حفرية الطابع  

 موته في الصخور الرسوبية 

 ما يتركه الكائن الحى بعد موته في الصخور الرسوبية  -

الحفريات  

 المتحجرة

حفريات حلت فيها المعادن محل المادة العضوية للكائن الحى جزء بجزء مع  

 بقاء الشكل دون تغيير  

صخرية نتيجة إحالل المعادن عملية تحول أجزاء الكائنات الحية القديمة إلى مواد  عملية التحجر  

 ومادة السليكا( محل المادة العضوية للكائن جزء بجزءأ)

األخشاب  

 المتحجرة 

حفريات تدل على تفاصيل حياة نبات قديم نتيجة إحالل مادة السليكا محل مادة 

 الخشب  

حفريات لكائنات حية قديمة عاشت لمدى زمنى قصير ومدى جغرافى واسع ثم   الحفريات المرشدة 

 إنقرضت ولم تتواجد في حقب تالية  

التناقص المستمر في أعداد أفراد النوع الواحد من الكائنات الحية دون تعويض   اإلنقراض  

 حتى موت كل  أفراد النوع 

ل النظام  خ دا قالها من كائن حى إلى كائن حى آخرالمسار الذى تسلكه الطاقة عند إنت السلسلة الغذائية  

 البيئي

 مجموعات سالسل غذائية متشابكة مع بعضها  شبكة الغذاء  

النظام البيئي  

 البسيط  

لعدم توافر البديل الذى  –يتآثر بشدة عند غياب أحد أفراده   -نظام قليل األنواع 

 يحل محله 

النظام البيئي  

 المركب 

لوجود بدائل  -ال يتآثر بشدة عند غياب أحد أفراده  –كثير األنواع    نظام بيئى

 متعدده

في أماكنها   أماكن آمنة يتم تخصيصها لحماية األنواع المهددة باإلنقراض المحميات الطبيعية  

 الطبيعية  

 تسلسل الحفريات حسب تتابع ظهورها من األقدم إلى األحدث  السجل الحفرى  

متسلسلة النشاط  

 الكيميائى 

 ترتيب الفلزات تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائى 

 ثانيا : أهم التعليالت  

 ذوبان السكر في الماء رغم أنه مركب تساهمى  -1

  مع الماء  هيدروجينيةألنه يكون روابط 

 طائر الدودو كان فريسة سهلة لإلصطياد   -2

 لصغر أجنحته وقصر أرجله وكان ال يستطيع الجرى أو الطيران  

 الجزء السفلى من طبقة الستراتوسفير مناسب للطيران  -3

 ألنه خال من الغيوم واإلضطرابات الجوية ويتحرك الهواء فيه حركة أفقية  
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 بفلزات االقالء   1Aتسمى عناصر المجموعة  -4

 ألنها تتفاعل مع الماء مكونة محاليل قلوية  

 رف طبقة الثرموسفير بالطبقة الحرارية )أسخن الطبقات( تع -5

 درجة   1200حيث ترتفع فيها درجة الحرارة بمعدل كبيرحتى تصل في نهايتها إلى 

 تعرف الميزوسفير بالطبقة الباردة ) أبرد الطبقات(   -6

 درجة  90-ألن درجة الحرارة تنخفض فيها بمعدل كبير حتى تصل في نهايتها إلى 

 روبوسفير بالطبقة المضطربة  تعرف طبقة الت -7

 من كتله الهواء الجوى   %75لحدوث معظم التقلبات الجوية فيها )علل( إلحتوائها على 

  عدم تخزين المياه في زجاجات المياة المعدنية الفارغة   -8

 ألن الكلور المستخدم في تعقيم الماء يتفاعل مع البالستيك مكونا مواد مسببة للسرطان

 الماء والنشادر من المركبات القطبية   -9

 ألن الفرق في السالبية الكهربية بين عناصر كل منهما كبير نسبيا 

 ارتفاع درجة غليان وتجمد الماء ) شذوذ الخواص الطبيعية  للماء(  -10

 بسبب وجود الرابطة الهيدروجينية بين جزيئات الماء القطبية  

 ة العدد الذرى  يقل الحجم الذرى خالل الدورة الواحدة بزياد -11

 لزيادة قوة جذب النواة إللكترونات مستوى الطاقة الخارجي  

 يزداد الحجم الذرى خالل المجموعة الواحدة بزيادة العدد الذرى   -12

 لزيادة عدد مستويات الطاقة المشغولة باإللكترونات 

 تزداد السالبية الكهربية خالل الدورة الواحدة بزيادة العدد الذرى   -13

 ذرى ألنها تتناسب عكسيا مع الحجم الذرىلنقص الحجم ال

 تسمية النسر االصلع بهذا اإلسم  -14

 ألن رأسه مغطى بريش أبيض يبدو من بعيد وكأنه أصلع 

 تحفظ عناصر االقالء تحت سطح الكيروسين أو البرافين  -15

 لمنع تفاعلها مع الهواء الرطب حيث أنها عناصر نشطة جدا كيميائيا  

 البوتاسيوم أنشط من الصوديوم  -16
كلما ذاد الحجم   ألن الحجم الذرى للبوتاسيوم أكبر من الحجم الذرى للصوديوم ودرجة نشاط الفلزات تزداد 

 الذرى

 عناصر االقالء أحادية التكافؤ  -17

 ألنها تميل إلى فقد إلكترون تكافؤها أثناء التفاعل الكيميائى وتتحول إلى أيون موجب 

 عناصر الهالوجينات أحادية التكافؤ   -18

 ألنها ال فلزات تميل إلى إكتساب إلكترون واحد آثناء التفاعل الكيميائى لتكمل مستوى الطاقة

 الخارجي لذراتها باإللكترونات  
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 رموسفير باسم األيونوسفير  تسمية الجزء العلوى من الث -19

 إلحتوائه على أيونات مشحونة  

        حاول العلماء تصنيف العناصر ؟؟   -20

  ومعرفة خواصها  حتى يسهل دراستها            

 ترك مندليف خانات فارغة فى جدوله؟؟     -21

 جد يد ةاكتشاف عناصر  بإمكانيةتنبأ النه     

 ؟؟    لبعض العناصر  التصاعديلترتيب   با مند ليف أخل  -22

 .  تناسب خواصها التيالمجموعات  فيلوضعها    

      وضع منليف أكثر من عنصر فى خانة واحدة.؟؟ -23

 للتشابه الشديد في خواصها   

  ؟الذري العدد بزيادة ألسفل أعلي من الواحدة المجموعة في الفلزية الصفة تزداد  -24

 . 1A  المجموعة مثل الذري الحجم لكبر   

 ؟؟ تحت سطح الكيروسين أو البرافين الصوديوم والبوتاسيوم   -25

 .  عناصر نشطة كيميائيا لمنع تفاعلها مع الهواء الرطبألنها    

 ؟؟ بزيادة أحجامها الذريةلالقالء االرضية  نشاط الكيميائياليزداد   -26

 .لسهولة فقد الكتروني التكافؤ    

 ؟؟      بالهالوجينات  7Aسمي المجموعة ت -27

 مكونة أمالح  ألنها تتفاعل مع الفلزات  

 ؟  الطبيعة على صورة عناصر منفردة بل في صورة مركبات توجد الهالوجينات فيال   -28

 عناصر نشطة كيميائيا ألنها    

 .؟ الضغط الجوى يقل كلما ارتفعنا إلى أعلى  -29

   . لنقص طول عمود الهواء وبالتالي وزنه   

 ؟ درجة حرارة األرض تنظيم  طبقة التروبوسفير تعمل على   -30

 من بخار الماء %99 حواليألنها تحتوى على    

     ؟   لميزوسفيرا فى طبقة  تحترق الشهب -31

 بسبب احتكاكها بالغالف الجوى    

 ؟ وقف إنتاج طائرات الكونكورد -32

 على أكاسيد النيتروجين تؤثر على طبقة األوزون  ألن عوادمها التى تحتوى   

 .   الغابات أشجار وحرق وقطع الحفري  الوقود احتراقخطورة   -33

 الجوى  الغالف فى الدفيئة غازاتال زيادةلالنها تؤدى    
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 : أذكر أهمية كل من ثالثا 

ألانه فلز  -يستخدم في نقل الحرارة من قلب المفاعل النووي إلى خارجه    الصوديوم المسال  

 جيد التوصيل للحرارة 

 درجة196-إلنخفاض درجة غليانه  –يستخدم في حفظ قرنية العين  النيتروجين المسال  

حيث أن أشعة جاما الصادرة منه تمنع تكاثر   –يستخدم في حفظ األغذية  المشع   60الكوبلت 

 الجراثيم دون أن تؤثر على صحة اإلنسان  

 ألنه من أشباه الموصالت  –في صناعة شرائح أجهزة الكمبيوتر  السيليكون  

 يستخدم في التحليل الكهربى للماء  فولتامتر هوفمان  

والهيدروجين ويتجمع  حيث يتحلل الماء كهربيا إلى عنصريه األكسجين 

ويتجمع االكسجين عند المصعد ويكون حجم غاز  ط الهيدروجين عند المهب

 الهيدروجين ضعف حجم غاز األكسجين  

 وحدة قياس نصف قطر الذرة ) وحدةقياس الحجم الذرى( البيكومتر 

حيث تنعكس عليها   تصاالت الالسلكية والبث اإلذاعىتلعب دورا هاما في أإل األيونوسفير  

 موجات الراديو

 منطقة إندماج الغالف الجوى بالفضاء الخارجي   اإلكسوسفير  

  –تسبح فيها األقمار الصناعية المستخدمة في التعرف على الطقس 

 البث التليفزيونى –االتصاالت 

 يستخدم في قياس الضغط الجوى   البارومترات 

 حتمل بمعلوميةالضغط الجوى  يسخدم في معرفة طقس اليوم الم األنيرويد 

 يستخدم في معرفة تحليق الطائرات بمعلومية الضغط الجوى  األلتيمتر 

 وحدة قياس درجة األوزون الطبيعية   وبسون  دال

مركبات  

 الكلوروفلوروكربون 

كمادة نافخة في صناعة عبوات الفوم  –تستخدم كمادة مبردة ) الفريونات( 

في تنظيف شرائح   كمادة مذيبة - كمادة دافعة للرذاذ في األيروسوالت –

 الكمبيوتر 

 تستخدم في إطفاء الحرائق التي ال تطفأ بالماء  الهالونات 

 يستخدم كمبيد حشرى  غاز بروميد الميثيل  

 الوقود في طائرات الكونكورد األسرع من الصوت   تنتج من إحتراق  اكاسيد النيتروجين  

أهمية وجود طبقة  

 األوزون 

 

تحمى لكائنات الحية من األشعة الفوق   –تعمل كدرع واقى للكائنات الحية 

حيث تسمح بنفاذ األشعة الفوق بنفسجية القريبة وتمنع  -بنفسجية الضارة 

 نفاذ األشعة المتوسطة أو البعيدة  

 يستدل منه على األنواع التي عاشت على األرض ثم إنقرضت  - السجل الحفرى  
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 حدوث اإلنقراض  -

 صخور الرسوبية  تحديد العمر النسبى لل الحفريات المرشدة 

 مليون سنة    35تدل على أن جبل المقطم كان قاع بحر منذ حوالى اكثر من  حفرية النيموليت  

 تدل على ان البيئة المعاصرة لتكوينها كانت بيئة إستوائية حارة ممطرة   حفرية السرخسيات  

 تدل على أن البيئة المعاصرة كانت بحار صافية دافئة ضحلة   حفرية المرجان  

حفرية  

 األركيوبتركس 

 تستخدم في دراسة تطور الحياة  -

 تعتبر حلقة وصل بين الزواحف والطيور -

 حماية الدب الرمادى   - محمية بلوستون  

 تقع في الواليات المتحدة األمريكية   -

 غرب الصين   تقع في شمال   -حماية دب الباندا  - محمية الباندا 

تضم أنواعا نادرة من الشعب المرجانية واألسماك الملونة وهى أول   محمية رأس محمد  

 تقع في شرم الشيخ بجنوب سيناء  1983محمية تم إنشاؤها في مصر 

 محمية وادى الريان  

 ) وادى الحيتان( 

 مليون سنة  40تضم هياكل عظمية لحيتان يرجع عمرها إلى  -

 تقع ضمن محمية وادى الريان بالفيوم  -

يقومان بتشتيت األشعة   –حزامان مغناطيسيان يحيطان باأليونوسفير  حزامى فان ألين  

الكونية الضارة بعيدا عن األرض فيما يعرف بظاهرة الشفق القطبى )  

األورورا( والتي تظهر على هيئة ستائر ضوئية مبهرة ترى من القطبين 

 رض. الجنوبى والشمالى لأل

 : أكمل العبارات األتية  رابعا 

 وخلى بالك املعلومات دى ممكن تكون) إخرت او صح وخطا أو صوب (  

 تكون ....... أيونات موجبة عند إشتراكها في تفاعالت كيميائية بينما تكون ..... أيونات سالبة   -1

 في ........... التي تقع في ........   يتم حماية الدب الرمادى  -2

 .........حجمه و......... كثافته بلورة الثلج ........... الشكل . وعندما تقل درجة حرارة الماء   -3

 تقدر درجة األوزون الطبيعية بوحدة ............. بينما يقاس الحجم الذرى بوحدة ...........  -4

 ..لذلك فإنه يستخدم في ................... درجة غليان النيتروجين المسال ......... -5

 من أسباب اإلنقراضات الكبرى ) القديمة (........و............و.............و..............  -6

 الحديثة .....................و................و.................و..............  من أسباب اإلنقراضات -7

 يحفظ الصوديوم والبوتاسيوم تحت سطح .................. لمنع تفاعله مع ...............  -8

 يحفظ الليثيوم تحت سطح ...............   -9

 ...... واحدةيتكون جزئ الماء من إتحاد ذرتين .......... مع ذرة ... -10
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 توجد داخل جزئ الماء روابط .............. بينما توجد بين جزيئات الماء روابط .............  -11

تبدأ كل دورة من دورات الجدول الدورى الحديث بعنصر ............ما عدا الدورة ............   -12

 وتنتهى الدورة ب................ 

 بينما تسبح األقمار الصناعية في ...........  تحدث الشهب في طبقة ............... -13

 من أمثلة حفريات القالب المصمت .............. ومن أمثلة حفريات الطابع...........  -14

 يغلى الماء عند درجة ........ ويتجمد عند درجة ...... وذلك بسبب وجود الرابطة ..........  -15

....... ومن أمثلة األنواع المنقرضة حديثا  من أمثلة األنواع المنقرضة قديما ..........و... -16

 .............و........... 

تعرف أكاسيد الفلزات باألكاسيد .............. والتي تذوب في الماء مكونة .............. بينما   -17

 تعرف أكاسيد الالفلزات باألكاسيد ........... والتي تذوب في الماء مكونة ......... 

 .... الجدول الدورى الحديث وتضم سلسلتين هما ............و............... .....  Fتقع الفئة  -18

 من ملوثات طبقة األوزون .................و................و.............و............  -19

 من الغازات الدفيئة ..............و..............و..............و........و............  -20

 في الجزء السفلى من ............... ألنه خال من .........  تحلق الطائرات -21

 ....... يبلغ سمك طبقة التروبوسفير حوالى ...... بينما يبلغ سمك طبقة الستراتوسفير حوالى  -22

 توجد الحفريات غالبا في الصخور ................   -23

 إحالل السيليكا محل المادة العضوية للكائن الحى يعرف ب..............  -24

 يستخدم جهاز ........... في التحليل الكهربى للماء   -25

 وحدة قياس الضغط الجوى هي ................ وتساوى ...................  -26

 .... اول من قام بعمل أول جدول دورى حقيقى لتصنيف العناصر هو العالم .........  -27

 تحدث معظم الظواهر الجوية في طبقة ................   -28

 عند تفاعل الصوديوم مع الماء يتصاعد غاز .................  -29

 توجد حفريات كاملة لحشرات محفوظة في .............  -30

بعناصر    7Aبعناصر ........ بينما تسمى عناصر المجموعة  1Aتسمى عناصر المجموعة  -31

 ....... 

 يستخدم ............. كمبيد حشرى بينما تستخدم ............ في إطفاء الحرائق  -32

 من أمثلة األوساط التي تحافظ على الكائن من التحلل .............و................  -33

 ة هو .............. العالم الذى إكتشف مستويات الطاقة الرئيسي -34

 عدد العناصر المعروفة حتى األن ............  -35

 يمثل األركيوبتركس حلقة وصل بين .............و...............  -36

 من أشهر المحميات الطبيعية في مصر ............... والتي تضم ...............  -37

 ...........مجموعة رأسية  يتكون الجول الدورى الحديث من ............ دورات أفقية و.. -38
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 إختالط فضالت اإلنسان والحيوان بالماء يسمى تلوث ............  -39

 أكتشف العالم .............. أن نواة الذرة تحتوى على بروتونات موجبة   -40

 

 : تحديد موضع العناصر في الجدول الدورى  خامسا 

 حدد موضع العناصر اآلتية في الجدول الدورى ) حدد رقم الدورة ورقم المجموعة والفئة ( س : 

   طريقة الحل في هذا السؤال :  

 نقوم أوال بإجراء التوزيع اإللكترونى ومنه تجد أن: 

 رقم الدورة = عدد مستويات الطاقة التي تم فيها التوزيع                         

 لكترونات في مستوى الطاقة الخارجي رقم المجموعة = عدد اإل                       

 Sتقع في الفئة  2او  1رقم الفئة =العناصر التي ينتهى توزيعها ب                      

 Pالفئة   8أو   7أو 6أو5أو 4أو 3العناصر التي ينتهى توزيعها ب                       

 العناصر الخاملة تقع في المجموعة الصفرية                       

 أمثلة : 

رقم  الفئة 

 المجموعة  

 العنصر  التوزيع اإللكترونى   رقم الدورة  

 N M L K 

S 1A  11 2 8 1  الثالثةNa 

P 7A  17 2 8 7  الثالثةCl 

P 6A   8 2 6   الثانيةO 

S 2A   12 2 8 2  الثالثةMg 

P 5A   15 2 8 5  الثالثةP 

S 2A 20 2 8 8 2 الرابعةCa 

 : أذكر مثاال واحدا لكل من :   ادساس 

 حشرة الكهرمان   –الماموث  حفرية كائن كامل  

 الترايلوبيت  –النيموليت  – حفرية قوقع األمونيت  حفرية قالب مصمت  

حفرية طابع    –حفرية أئر قدم ديناصور  –حفرية طابع سمكة  حفرية طابع  

 حفرية أنفاق ديدان  –سرخسيات 
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 حفرية بيض ديناصور  -حفرية سن ديناصور  –األشجار المتحجرة  حفرية متحجرة 

 الراديوالريا  –الفورامينفرا  حفرية كائنات دقيقة  

 الديناصور والماموث  حيوانات منقرضة قديما  

 طائر الدودو  –الكواجا  أنواع منقرضة حديثا  

  –كبش أروى  –النسر األصلع  –الخرتيت -الدب الرمادى -دب الباندا   أنواع مهددة باإلنقراض  

 طائر أبو منجل   –نبات البردى 

أنواع مهددة باإلنقراض  

 في البيئة المصرية  

 طائر أبو منجل  –البردى  نبات –كبش أروى 

 األرجون –النيون  –الهيليوم  عنصر خامل  

 السيزيوم  –الرابيديوم   –البوتاسيوم  –الصوديوم  –الليثيوم  عنصر من فلزات االقالء 

 األستاتين  –اليود  –البروم  –الكلور  –الفلور  عنصر من الهالوجينات 

 

  هامة مسائل : سابعا 

درجة مئوية إحسب درجة الحرارة  13كم ودرجة الحرارة أسفل الجبل =  2 جبل إرتفاعه  -1

 على قمة الجبل ثم أذكر هل يتكون جليد أم ال ؟ 

 اإلجابة : 

 مقدار اإلنخفاض في درجة الحرارة   –درجة الحرارة عند قمة الجبل = درجة الحرارة عند السفح  

 = صفر   13 - 13( = 6,5×2)   -13=                                      

 نعم يتكون الجليد على قمة الجبل  

درجة مئوية ودرجة الحرارة عند سطح األرض   6-إذا كانت درجة الحرارة عند قمة جبل =  -2

 درجة مئوية إحسب ارتفاع الجبل  20= 

 : الحل 

 6,5درجة الحرارة عند قمة الجبل( ÷  –= )درجة الحرارة عند سفح الجبل  اإلرتفاع

 كم  4=  6,5÷ 26=6,5÷ 20+6=  6,5( ÷ 6-)– 20=           

إحسب النسبة المئوية لتأكل طبقة األوزون في إحدى المناطق إذا علمت أن درجة األوزن  -3

 دوبسون ؟  150فيها = 

 : الحل 

 درجة األوزون المقاسة في هذه المنطقة   –لطبيعية درجة التأكل = درجة األوزون ا

                  =300  -150  =150  

 النسبة المئوية لتآكل طبقة األوزون =  

 % 100درجة تآكل األوزون / درجة األوزون الطبيعية ×=                                   
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                                  =150  /300 ×100 =50% 

 : أسماء العلماء واهم أعمالهم   ثامنا 

 أهم اعماله  العالم 

 وضع اول جدول دورى حقيقى لتصنيف العناصر  مندليف  

 رتب العناصر تصاعديا حسب الزيادة في األوزان الذرية  

 قسم كل مجموعة رئيسية في الجدول إلى مجموعتين  

 إكتشف أن نواة الذرة تحتوى على بروتونات موجبة   رزرفورد 

 أطلق مصطلح العدد الذرى على البروتونات الموجبة   موزلى  

   رتب العناصر تصاعديا حسب الزيادة في األعداد الذرية

 أضاف المجموعة الصفرية إلى الجدول الدورى  

 إكتشف مستويات الطاقة الرئيسية في الذرة  بور

 قام بتصميم جهاز فولتامتر هوفمان إلجراء التحليل الكهربى للماء   هوفمان  

 وضع وحدة لقياس درجة األوزون الطبيعية   دوبسون  

 مقارنات هامة 

 والستراتوسفيرالتروبوسفير  -1

وجه  

 المقارنة 

 الستراتوسفير  التروبوسفير 

 الطبقة الثانية   الطبقة األولى   الترتيب 

 كم37 كم   13 السمك 

درجة 

 الحرارة 

  تنخفض فيها درجة الحرارة باإلرتفاع

كم حتى   1درجة لكل  6,5ألعلى بمعدل 

 60-تصل في نهايتها الى 

تثبت درجة الحرارة في الجزء 

ثم ترتفع في   60-السفلى عند  

الجزء العلوى لتصل إلى 

 صفرمئوية  

الضغط 

 الجوى

يقل الضغط الجوى باإلرتفاع ألعلى حتى  

 مللي بار 100يصل إلى 

يقل باإلرتفاع ألعلى حتى يصل إلى  

 مللي بار 1

حركة 

 الهواء 

 يتحرك الهواء فيها أفقيا  يتحرك الهواء فيها رأسيا  

 فيها كافة الظواهر واإلضرابات الجوية   تحدث أهميتها 

مسئولة عن تنظيم درجة الحرارة على سطح 

 األرض 

 الجزء السفلى مناسب لتحليق الطائرات  

الجزء العلوى يحتوى على غاز 

 األوزون 
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 والثرموسفير طبقة الميزوسفير  -2
 الثرموسفير  الميزوسفير  وجه المقارنة 

 الطبقة الرابعة   الطبقة الثالثة  الترتيب 

 كم590 كم   35 السمك 

درجة 

 الحرارة 

تنخفض فيها درجة الحرارة بمعدل كبير  

درجة 90-حتى تصل في نهايتها الى 

 مئوية 

ترتفع فيها درجة الحرارة لتصل في  

 درجة   1200نهايتها إلى 

 تحدث فيها الشهب   أهميتها 

 طبقة شديدة التخلخل  

تحتوى على أيونات مشحونة )  

 األيونوسفير ( 

 

 النظام البيئي البسيط والنظام البيئي المركب  -3

 النظام البئيى المركب  النظام البيئي البسيط  

   األنواعكثير  قليل األنواع 

 يتأثر بشدة عند غياب أحد أفراده 

 لعدم توافر البديل الذى يحل محله 

 ال يتأثر بشدة عند غياب أحد أفراده 

 لوجود بدائل متعددة 

   مثل نظام الغابة اإلستوائية  مثل نظام الصحراء 

 أهم المعادالت الكيميائية 

 0ثاني أكسيد الكربون مع الماء  -1

CO2 + H2O                          H2CO3                                                                             

 0الماغنسيوم مع  حمض الهيدروكلوريك المخفف   -2

Mg + 2HCl                           MgCl2   + H2 

 تفاعل غاز الكلور مع محلول بروميد البوتاسيوم .  -3

Cl2 + 2KBr                           2KCl  + Br2 

 ذوبان أكسيد الماغنسيوم في الماء .  -4

MgO + H2O                         Mg(OH)2 

   تكوين غاز األوزون -5

     O2                             O + O  
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      O + O2                         O3 

التحليل الكهربى للماء -6  

    2H2O                        2H2  + O2    

إلقاء قطعة صوديوم في الماء   -7  

2Na + 2H2O                      2NaOH  +   H2 

تفاعل الماغنسيوم مع األكسجين   -8  

2Mg + O2                        2MgO 

تفاعل الكربون مع األكسجين -9  

C + O2                    CO2 



      

  

1 

 

     

 ) اجلدول الدورى ملندليف (    

        

) اجلدول الدورى ملوزىل (                                                

) السالبية الكهربية (

) املركب القطبى (

   

) أشباه الفلزات (

     

) فلزات األقالء (

2A 

 ) جمموعة األقالء األرضية (

17

اهلالوجينات ( )

) السيزيوم (   

    7A) الربوم (

) أكاسيد قاعدية (

) أكاسيد حامضية (

 

 ) متسلسلة النشاط الكيميائى (                                          

 ) الرابطة اهليدروجينية (                                                                                                     

) التأين (

 )  تلوث املياه (                                                                         

         

                                                  ) التلوث احلرارى للماء (                                                            

         

لوجى للماء () التلوث البيو                                              

) حزامى فان آلني (  

 

) ظاهرة الشفق القطبى "األورورا"(                                  

)  اإلكسوسفري (

) امليزوسفري (             

) األيونوسفري (

) السرتاتوبوز (

 ) جزئ األوزون (

) أكاسيد النيرتوجني (                                          

 

) األشعة فوق البنفسجية البعيدة (                                    

 أول أكسيد الكلور (      )

 

) غاز بروميد امليثيل (                                                     

 

) ظاهرة االحرتار العاملى (                                              

) ظاهرة االحتباس احلرارى (

) الضغط اجلوى (

) الضغط اجلوى املعتاد (

 

() احلفريات                                                             

) التحجر (

) اإلنقراض (                          

) حلظة اإلنقراض (

) األثر (

) البقايا (

 ) البقايا (   

 )القالب (

                                                      )الطابع (

 ) احلفريات املتحجرة (    

 ) قط تسمنيان (        
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) الصيد اجلائر (

        

) احلفريات املرشدة (          

احملميات الطبيعية () 

            

غذائية () السلسلة ال   

           

) النظام البيئى البسيط (   

           

) النظام البيئى املركب (                    

 

 حسبترتيب العناصر حسب العدد الذرى أفضل من ترتيبها * 

 ؟ الوزن الذرى  

   

؟ فى نفس الدورة فى اجلدول Cl  17و Al13* يقع كل من 

 * تتشابه عناصر اجملموعة الواحدة فى اخلواص ؟

    

                                          ؟يقل احلجم الذرى لعناصر الدورة الواحدة بزيادة العدد الذرى * 

   

                                          ؟ يزداد احلجم الذرى لعناصر اجملموعة بزيادة العدد الذرى* 

    

                                          ؟الدورة الواحدة بزيادة العدد الذرى فى تزداد السالبية الكهربية * 

   

  

   مية القطبية ؟  * املاء والنشادر من املركبات التساه

   ؟ليس للغازات اخلاملة قيم تعرب عن سالبيتها الكهربية * 

   تعرف أكاسيد الالفلزات باألكاسيد احلامضية ؟* 

  

 حملول ثانى أكسيد الكربون فى املاء حيمر صبغة عباد الشمس * 

   ) ثانى أكسيد الكربون أكسيد حامضى ( البنفسجية ؟  

   

 أنشط الفلزات ؟   Cs55يعترب السيزيوم * 

  

 أنشط الالفلزات ؟  F9يعترب الفلور * 

  

 ؟     سطح الكريوسنيحتت  * حيفظ الصوديوم

                                 

 ا اإللكرتونى ؟ * يصعب التعرف على أشباه الفلزات من تركيبه

   

 بالرغم من أن أكسيد احلديد من القواعد إال أنه ال يكون حملول * 

  قلوى ؟         

 * ال تعترب كل القواعد قلويات ؟  

 ) الفلزات القلوية ( ؟   باألقالء   1Aتسمى عناصر اجملموعة * 

   

 ؟    باهلالوجينات 7A اجملموعة  عناصرتسمى * 

      

 حيل الربوم حمل اليود فى حملول يوديد البوتاسيوم  ؟   * 

 الربوم حمل الكلور فى حملول كلوريد الصوديوم  ؟  ال حيل * 

  

 استخدام السيليكون فى أجهزة الكمبيوتر ؟ * 

   

 استخدام الصوديوم السائل فى املفاعالت النووية ؟   * 

 املشع فى حفظ األغذية ؟    60استخدام الكوبلت * 

  

 يستخدم النيرتوجني املسال فى حفظ قرنية العني ؟* 

 

؟   واخنفاض كثافته عند التجمدغليان املاء درجة ارتفاع * 

 ؟      يزداد حجمه م°4 عند اخنفاض درجة حرارة املاء عن * 

   املاء النقى ردئ التوصيل للتيار الكهربى ؟ * 

* يقاوم املاء التغري من حالة آلخرى ؟ 
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 ؟  التساهمية اتركبمن امللسكر فى املاء بالرغم من أنه ا ذوبان* 

  

 يستخدم املاء فى إطفاء احلرائق ؟  * 

 عدم تغري درجة حرارة جسم اإلنسان بتغري درجة حرارة اجلو ؟  * 

  

   

 املاء النقى متعادل التأثري على ورقتى عباد الشمس ؟  * 

  

(H+

(OH-

 عدم احنالل املاء إىل عنصريه فى الظروف الطبيعيه ؟  * 

  

 الكائنات احلية بصورة طبيعية ؟ * بقاء احملاليل املائية فى خاليا 

 

 خطورة تناول أمساك حتتوى أجسامها على تركيزات مرتفعة من * 

 الرصاص ؟    

 نقص غاز األكسجني من مياه البحار يؤدى إىل تلوثها ؟  * 

  

 هالك الكائنات البحرية املوجودة فى املناطق البحرية التى * 

 تستخدم مياهها فى تربيد املفاعالت النووية ؟    

؟ ىل تلوثهاإ زيادة تركيز عنصر الزرنيخ فى مياة الشرب يؤدى* 

 يفضل عدم ختزين ماء الصنبور فى الزجاجات البالستيكية ؟  * 

 ؟ ) قاعدته ( جبل أقل من سفحه * درجة احلرارة عند قمة

ํ 

؟السفح  عند قمة اجلبل أقل منالضغط اجلوى * 

هبوب الرياح من منطقة آلخرى على سطح األرض ؟ * 

؟     ) الطبقة املضطربة (الطبقة األوىل اسم الرتوبوسفري يطلق على * 

  

  ํتغطى الثلوج قمم اجلبال ؟* 

 الرتوبوسفري كافة الظواهر اجلوية ؟   ب حتدث* 

       

 تقع مسئولية تنظيم درجة حرارة سطح األرض على * 

الرتوبوسفري ؟       

تسمية السرتاتوسفري بطبقة الغالف اجلوى األوزونى ؟     * 

 

 من السرتاتوسفري مناسب لتحليق الطائرات ؟      اجلزء السفلى* 

   

 إرتفاع درجة حرارة اجلزء العلوى من السرتاتوسفري ؟  * 

  

 األشعة فوق البنفسجية سالح ذو حدين ؟* 

  

 امليزوسفري طبقة شديدة التخلخل ؟     * 

    

نوسفري ؟       يسمى اجلزء العلوى من الثرموسفري باأليو* 

 

 يلعب حزامى فان آلني دورا هاما فى محاية األرض ؟    * 

    

تكون طبقة األوزون فى السرتاتوسفري ؟   * 

 ؟     للكائنات احلية كدرع واقتعمل طبقة األوزون * 

* األشعة فوق البنفسجية ضارة لإلنسان ؟    

 تقل درجة األوزون فى شهر سبتمرب من كل عام ؟* 

خر ؟* ختتلف درجة األوزون من عام آل

 * اهلالونات سالح ذو حدين ؟  

   

 ؟  األسرع من الصوت وقف إنتاج طائرات الكونكورد* 
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 احتفاظ أول حفرية ماموث مت اكتشافها بكامل هيئتها ؟ * 

  

    صخور ؟من الوليست فريات من احلتعترب األخشاب املتحجرة * 

   

تسمية منطقة الغابات املتحجرة بالقطامية جببل اخلشب ؟  * 

 

مليون سنة ؟          35جبل املقطم كان جزء من قاع حبر منذ * 

 * تلعب حفريات الفورمنيفرا و الراديوالريا دورا هاما فى التنقيب 

 عن البرتول ؟ 

 

 تدمري املوطن من أهم عوامل االنقراض احلديث ؟  * 

 ؟   لعوامل التى تؤدى لالنقراضمن اإزالة الغابات االستوائية * 

يعترب الصيد اجلائر من أهم أسباب انقراض احليوانات الربية ؟      * 

  

 النسر األصلع بهذا االسم ؟   مسى * 

النسر األصلع من الطيور املهددة باالنقراض ؟  * 

 

االنقراض ؟ ب مهدددب الباندا * 

 

 غياب أحد بشدة عند  ( الصحراءأثر النظام البيئى البسيط ) * ت

  األنواع املوجودة فيه ؟  

 * عدم تأثر النظام البيئى املركب عند غياب أحد األنواع املوجودة 

 فيه ؟    
 

 

 

s  p

 df 

d

B  

1A7A

CO2

 MgO

Mg(OH)2

 H2CO3

  2H+  2MgClMg + 2HCl    dil     

  2H+  4dil    ZnSO   4SO2HZn + 

2MgO          2O+  2Mg

2+ H2O           Mg(OH) MgO

2CO        2O+  C

3CO2H           O2H+  2CO

  H2  +  NaOH2Na + 2H2O                  

2KBr               Br2+  2K

+ Br2  2NaCl            2NaBrCl2  + 

I2+ 2KI            2KBr +  Br2 
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H +-OH

 ( L )

( H )
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IUCN

 
 

 

 Ne10  ( 2 – 8 )* النيون 

Ca20 ( 2 – 8 – 8 – 2 )2A* الكالسيوم 

اسم اجلهاز ؟* 

خدم ؟فيما يست

اكتب البيانات *

 أكتب املعادلة الرمزية املوزونة للتفاعل *

 للكشف عن األقطاب *

 كم  3ارتفاعه  جبل قمةعند * احسب درجة ح 

 م°18 السفحعند ودرجة ح   

 x

  م°39.5ارتفاع جبل إذا كانت درجة احلرارة عند سفحة * احسب 

  م°20وعند قمته   
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 عدد البروتونات داخل نواة ذرة العنصر                                                                          ) العدد الذري ( -1

 مجموع اعداد البروتونات و النيوترونات داخل نواة ذرة العنصر                                              ) العدد الكتلي ( -2

 ) العناصر اإلنتقالية (           صر تقع في وسط الجدول الدوري و يبدأ ظهورها من الدورة الرابعة                          عنا -3

 ) العناصر اإلنتقالية (           في الجدول الدوري الحديث                      pو   sمجموعة العناصر التي تفصل بين الفئتين  -4

 ) السالبية الكهربية (             قدرة الذرة في الجزيء على جذب الكترونات الرابطة الكيميائية نحوها                            -5

 ) أشباه الفلزات (      و يصعب التعرف عليها من تركيبها االلكتروني  عناصر تجمع في خواصها بين الفلزات و الالفلزات  -6

 ( 7A) الهالوجينات              مجموعة العناصر التي تتفاعل مع الفلزات مكونة امالح                                             -7

 ة () الرابطة الهيدروجيني             نوع من التجاذب االلكتروستاتيكي الضعيف ينشأ بين جزيئات بعض المركبات الكيميائية         -8
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 زيادة العدد الذري في الدورة الواحدة                          يقل الحجم الذري -3

 حماض المخففةاضافة حمض الهيدروكلوريك الى الفحم ) الكربون (         ال يحدث تفاعل ألن الالفلزات ال تتفاعل مع األ -4

  2CO    يتكون غاز ثاني اكسيد الكربون     راق قطعة فحم في جو من االكسجيناحت -5
       ∆       
        2 C + O 

 السؤال الرابع : ماذا يحدث في الحاالت اآلتية .
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الصوديوم في الماء          تتفاعل بشدة مع الماء مكونة هيدروكسيد الصوديوم و يتصاعد غاز الهيدروجين الذي وضع قطعة من  -6

  22NaOH + H           يشتعل بفرقعة بفعل حرارة التفاعل
             
    O 22Na  + 2H 

الماء مكونة هيدروكسيد البوتاسيوم و يتصاعد غاز الهيدروجين الذي وضع قطعة من البوتاسيوم في الماء          تتفاعل بشدة مع  -7

  22KOH + H   يشتعل بفرقعة بفعل حرارة التفاعل 
             
    O 22K  + 2H 

يتفاعل البالستيك مع غاز الكلور المستخدم في تطهير المياه فتزداد معدالت اإلصابة تخزين مياه الصنبور في زجاجات بالستيكيه      -8

 بالسرطان
          رجة حرارة كوكب األرضو زيادة دطبقة األوزون  تآكلزيادة                اإلسراف في استخدام الفريون       -9

يحدث تلوث بيولوجي للماء و يؤدي الى اإلصابة بالبلهارسيا و التيفويد و اإللتهاب        إلقاء فضالت اإلنسان و الحيوان في المياه -10

 الكبدي الوبائي
 احتكاك الصخور بجزيئات هواء الميزوسفير     ترتفع درجة حرارة الصخور فيحترق بعضها مكونة شهب و بعضها يكون نيازك -11

 تتشتت األشعة الكونية الضارة و تحدث ظاهرة األورورا             بطبقة األيونوسفيراصطدام االشعة الكونية الضارة  -12
 3O  →+ O        2O    يتكون غاز األوزون        ن مع جزيء اكسجين                     تحاد ذرة اكسجيا -13

 دوبسون 300ملم =  3تعرض طبقة األوزون لمعدل الضغط و درجة الحرارة  تبعا إلفتراض دوبسون         يصبح سمكها  -14
 الحمراء من الغالف الجوي                   لكبر طولها الموجي ال تنفذ األشعة تحت -15

 عدم نفاذ األشعة تحت الحمراء من التروبوسفير         حدوث ظاهرة اإلحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة األرض -16
و انقراض بعض الحيوانات القطبية مثل الدب  حليةإختفاء بعض المناطق السا     ين الشمالي و الجنوبي لألرض    ذوبان جليد القطب -17

 القطبي و فيل البحر
 رارة االرضحارتفاع درجة                            زيادة تركيز الغازات الدفيئة في الهواء الجوي          -18

 تتكون له حفرية كائن كامل محتفظة بكامل هيئته                                             دفن كائن حي قديم فور موته في الثلج -19

 تحولت الى أخشاب متحجرة                  احالل مادة السيلكا محل مادة الخشب في األشجار القديمة       -20

 يتعرض هذا الكائن الحي لإلنقراض           تدمير الموطن االصلي للكائن الحي                                       -21
 يختل التوازن البيئي          انقراض نوع من الكائنات الحية من نظام بيئي متزن                    -22

 انقراض نوع من الكائنات الحية من  نظام بيئي بسيط  ) الصحراء (            يتأثر بشدة لعدم وجود البدائل -23
 قراض نوع من الكائنات الحية من نظام بيئي مركب ) الغابة اإلستوائية (     ال يتأثر لكثرة البدائلان -24

 حماية األنواع المهددة باإلنقراض                                                            اقامة المحميات الطبيعية  -25
 

 

 (منقرضة) كائنات                                                صلعالنسر األ –الديناصور  –الكواجا  –الدودو طائر  -1
 في الماء () مركبات تذوب                                                   الزيت  –السكر  –أكسيد ماغنسيوم  – ملح الطعام -2

3- 2O –O 2N – 2CO – 4CH - SCFC                                                                   ) الغازات الدفيئة ( 

 ) التغيرات المناخية الحادة (                     الصواعق - أمواج المد البحري – حرائق الغابات –األعاصير  –الفيضانات  -4

 ) مركبات تسبب تآكل طبقة األوزون (                   الهالونات                       –الفريونات  – بخار الماء –أكاسيد النيتروجين  -5
 ) حفرية كائن كامل (                                                   حفرية أمونيت –حفرية كهرمان  –حفرية ماموث  -6

 ) الحدود الفاصلة (      الميزوبوز                                      – الستراتوسفير –الستراتوبوز  –التروبوبوز  -7

 ) الهالوجينات (     الفلور                                                                – الهيليوم –اليود  –الكلور  -8
 ) أنواع الحفريات (               كائن كامل                                        – السجل الحفري –الطابع  –القالب  -9

 ) الخواص الفيزيائية للماء (    ند التجمد               انخفاض كثافته ع – انخفاض درجتي غليانه و تجمده –مركب قطبي  -10
 

 

 م Pm     =10-12البيكومتر                               نصف قطر الذرة          -1

 ((Du    الدوبسون                           درجة األوزون               -2

 مللي بار 1000البار =                               الضغط الجوي             -3

 م 10-9=  (nm)النانومتر       (UV)الطول الموجي لألشعة فوق البنفسجية  -4

 

 67عدد عناصر جدول مندليف                 =    -1
 118عدد عناصر الجدول الدوري الحديث       =   -2

 4ري الحديث          =  عدد فئات الجدول الدو -3

 السؤال الخامس : )أ( استخرج الكلمة الشاذة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات

 )ب( اذكر وحدة القياس المستخدمة في قياس ؟!!

 )ج(اذكر الرقم الدال على :
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 18عدد مجموعات الجدول الدوري الحديث    =   -4

 7عدد دورات الجدول الدوري الحديث        =   -5
 d                        =10عدد مجموعات الفئة   -6

 p                       =6عدد مجموعات الفئة   -7

 s                        =2عدد مجموعات الفئة   -8

 ° 104.5الزاوية بين الرابطتين التساهميتين األحاديتين في جزيء الماء =  -9

 دوبسون 300=    ملم 3 =      سمك طبقة األوزون في ) م. ض . د( -10

 دوبسون 300=درجة األوزون الطبيعية  -11
 

 

1- SCFC                             ) مركب الكلورو فلورو كربون  ) الفريونات 

2- UV                               األشعة فوق البنفسجية 

3- Du                               )  الدوبسون  )  وحدة قياس درجة األوزون 

4- IPCC                            رات المناخية الهيئة العالمية للتغي 

5- S.T.P  ط و درجة الحرارة)م.ض.د(               معدل الضغ 

 

 

 المركب الغير قطبي         المركب القطبي              وجة المقارنة

مركب تساهمي الفرق في السالبية الكهربية بين  التعريف
 عنصريه كبير نسبيا

 مركب تساهمي الفرق في السالبية الكهربية بين عنصريه
 ير نسبياصغ

 S2Hغاز كبرتيد الهيدروجين : -4CH 2غاز الميثان : -3NH 1النشادر ) األمونيا ( : -O2H 2الماء : -1 األمثلة
 

 نظام بيئي مركب-2 نظام بيئي بسيط-1 وجه المقارنة

قليل األنواع يتأثر بشدة عند غياب نوع من نظام بيئي  التعريف
 أنواع الكائنات الحية المتواجدة فيه

من  نوع نظام بيئي كثير األنواع ال يتأثر كثيرا عند غياب
 أنواع الكائنات الحية المتواجدة فيه

 قليل األنواع-1 المميزات
 يتأثر بشدة عند غياب نوع من أنواع الكائنات الحية -2

 كثير األنواع-1
 ال يتأثر كثيرا عند غياب نوع من أنواع الكائنات -2

 الغابة اإلستوائية الصحراء األمثلة

 

 في مصـــــــــــر                   العــــــــــــــالمية                  وجة المقارنة

 محمية وادي الريان محمية رأس محمد لباندامحمية دب ا لوستونمحمية ي المحمية

 محافظة الفيوم محافظة جنوب سيناء شمال غرب الصين الواليات المتحدة األمريكية الموقع

أهم األنواع 
 المحمية

األنواع النادرة من الشعاب  دب الباندا الدب الرمادي
 المرجانية و األسماك الملونة

هياكل عظمية كاملة لحيتان 
 مليون سنة 40عمرها يقارب 

 

 التفاعل مع الماء                           الفلـــــــز      

 يتفاعالن مع الماء لحظيا Na     11و الصوديوم  K       19البوتاسيوم

 يتفاعالن ببطء شديد مع الماء البارد Mg   12و الماغنسيوم Ca      20الكالسيوم

 يتفاعالن مع بخار الماء الساخن في درجات الحرارة المرتفعة Fe 26و الحديد         Zn     30الخارصين

 ال يتفاعالن مع الماء Ag  47         و الفضة Cu        29النحاس

 

 ؟!!  من خالل الماءمما يأتي تميز بين كال كيف 

 بينما النحاس ال يتفاعل مع الماءالبوتاسيوم يتفاعل لحظيا مع الماء      البوتاسيوم  و النحاس  : -1
 الكالسيوم يتفاعل ببطء شديد مع الماء  البارد   الكالسيوم و الخارصين : -2

 بينما يتفاعل الخارصين مع بخار الماء الساخن في درجات الحرارة المرتفعة
 الماغنسيوم يتفاعل ببطء شديد مع الماء الباردبينما الصوديوم يتفاعل لحظيا مع الماء  :غنسيوم الصوديوم   الما -3

 )د( أكتب ما تشير اليه اإلختصارات اآلتية

 السؤال السادس : قارن بين كال مما يأتي .
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 م °36كم فوق مستوى سطح البحراذا كانت درجة الحرارة عند سطح البحر  4احسب درجة الحرارة على ارتفاع  -1

 x 6.5 مقدار اإلنخفاض في درجة الحرارة = االرتفاع ) كم ( 

 مقدار اإلنخفاض في درجة الحرارة –كم = درجة الحرارة عند سطح البحر  4درجة الحرارة على ارتفاع 

 م °10=  26 – 36كم =  4درجة الحرارة على ارتفاع 

 متر  ؟ 3000م فكم تكون درجة الحرارة عند قمة جبل الحرارة °19اذا كانت درجة الحرارة عند سطح البحر  -2

 

 

 

 

 

 

م عند سطح األرض ، فهل يتجمد  °26كم فإذا كانت درجة الحرارة  4و معه زجاجة مياه ثم صعد الرتفاع  ركب شخص منضاد -3

 السبب  . الماء في الزجاجة أم ال ؟  مع ذكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 كم ، فكم تكون درجة الحرارة عند سفحه  ؟ 4بل م و كان ارتفاع الج °4-إذا كانت درجة الحرارة عند قمة جبل  -4

 

 

 

 

 م   فاحسب درجة الحرارة  A 26° في الشكل المقابل  : إذا كانت درجة الحرارة عند النقطة  -5

 Cعند النقطة  -ب                                         Bعند النقطة  -أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع : مســــــــــــــــــــــــائلالسؤال الساب
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 دوبسون. 225إحسب النسبة المئوية لتآكل طبقة األوزون في إحدى المناطق إذا علمت أن درجة األوزون فيها  -6

 

 

 

 

 

 

  أذكر مميزات جدول مندليف

 تنبأ مندليف بإكتشاف عناصر جديدة و حدد قيم أوزانها الذري و ترك لها خانات فارغة في جدوله -1
 صحح مندليف األوزان الذرية المقدرة خطأ لبعض العناصر -2

 أذكر عيوب جدول مندليف

 أضطر مندليف إلى اإلخالل بالترتيب التصاعدي لألوزان الذرية لبعض العناصر لوضعها في مجموعات تتناسب مع خواصها -1
 كان سيضطر مندليف إلى التعامل مع نظائر العنصر الواحد على أنها عناصر مختلفة إلختالف أوزانها الذرية -2

  وضح بالمعادالت فقط مراحل تكون غاز األوزون

1-  O    +    O     
       𝑼𝑽                   
               2O               2- 3O   

                                 
            +    O    2     O 

 أذكر أهم الغازات الدفيئة ؟!!

 المعروفة تجاريا باسم الفريونات SCFCمركبات الكلوروفلوروكربون  -2CO                 2غاز ثاني أكسيد الكربون  -1

  O2Hبخار الماء  -O2N                              5أكسيد النيتروز  -4CH                                 4غاز الميثان  -3

 أذكـــــــر أهم طرق حماية الكائنات الحية من اإلنقراض ؟!!

 باإلنقراض لألنواع المهددة إنشاء بنوك للجينات  -2  تربية و إكثار األنواع المهددة باإلنقراض و إعادة توطينها في بيئاتها األصلية -1

 إقامة المحميات الطبيعية للحفاظ على الكائنات المهددة باإلنقراض -2

 )ب(رتب كل مما يأتي .

 الميزوبوز   - الستراتوبوز     -التروبوز     المناطق الفاصلة بين طبقات الغالف الجوي مبتدء بأقربها إلى سطح األرض . -1
 فيرالثرموس  -الميزوسفير     -الستراتوسفير     -التربوسفير                 طبقات الغالف الجوي مبتدء بأقربها إلى سطح األرض -2

 سفيرالتروبو  -الستراتوسفير     -الميزوسفير    -الثرموسفير                    طبقات الغالف الجوي تصاعديا تبعا للضغط الجوي  -3
 فيرالتروبوس -الميزوسفير     -الستراتوسفير       -الثرموسفير                            طبقات الغالف الجوي تصاعديا تبعا لسمكها -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال السابع : ) أ ( حدد موضع العناصر التالية بالجدول الدوري
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 حدد العدد الذري للعناصر التالية)ب( 
 18=   8+  8+   2العدد الذري  =                      الثة المجموعة الصفريةعنصر يقع في الدورة الث -1

 11=    1+   8+   2العدد الذري  =                        في الدورة الثالثة 1Aعنصر يقع في المجموعة  -2

العنصر فلزي     -   العنصر ثنائي التكافؤ مثل األكسجين             و يقع في الدورة الرابعة XOعنصر فلزي صبغة أكسيده  -3

 الكترون 20=  2+  8+ 8+  2العدد الذري  =                                2Aثنائي التكافؤ لذلك يقع في المجموعة 

 1العدد الذري =              1A عنصر يقع في الدورة األولى و المجموعة  -4

 13العدد الذري                  3A عنصر يقع في الدورة الثالثة المجموعة  -5

 19العدد الذري =                             عنصر يقع في بداية الدورة الرابعة -6

 2عدد الذري = ال            عنصر يقع في الدورة األولى المجموعة الصفرية -7

 السؤال الثامن : ادرس األشكال التالية ثم اجب عن األسئلة

 الشكل المقابل -1
 أكتب المعادلة الكيميائية الدالة على هذا التفاعل -أ

                                                        Mg              +   2HCl       
                  مخفف      
                MgCl2  +  H2 

 الهيدروجينما إسم الغاز المتصاعد ؟  -ب

 يشتعل بفرقعةما أثر تقريب عود ثقاب مشتعل إلى هذا الغاز ؟  -ت

 ال يحدث تفاعلي حالة إستبدال شريط الماغنسيوم بقطعة فحم ؟ ماذا يحدث ف -ث
  ألن الالفلزات ال تتفاعل مع األحماض المخففةالسبب  :  

 الشكل المقابل -2

 أكسيد حمضي    ما نوع األكسيد المتكون خالل هذا التفاعل ؟ -أ
 أكتب المعادلة المعبرة عن هذا التفاعل ؟  -ب

                                                        C                 +  O2         
                ∆                
                    CO2 

 الشكل المقابل يوضح إشتعال الماغنسيوم : -3
 أكسيد ماغنسيوما إسم المادة الناتجة ؟  م -أ

 اعل أكتب معادلة التف -ب

                                                    Mg              +  O2             
           ∆             
                  2MgO 

 

 ما أثر إضافة قطرات من صبغة عباد الشمس على المحلول المتكون  -ت
 يزرق صبغة عباد الشمس البنفسجيةمن ذوبان المادة الناتجة في الماء ؟ 

 الشكل المقابل يوضح نوعان من الروابط الكيميائية : -4
 ( ؟2( و )1كل من الرابطتين )ما نوع  -أ

 رابطة تساهمية أحادية -1
 رابطة هيدروجينية -2

 °104.5( ؟ 3ما قيمة الزاوية ) -ب

 ( التساهمية1الرابطة )( أقوى ؟ 2( أو )1أي الرابطتين ) -ت
 الرابطة الهيدروجينيةأي الرابطتين مسئولة عن شذوذ خواص الماء ؟  -ث

 من الشكل المقابل -5
 فولتامتر هوفمان  ما إسم الجهاز المبين بالشكل ؟  -أ

 تحليل الماء كهربيا   فيما يستخدم ؟  -ب

 أكتب ما تدل عليه األرقام في الشكل المقابل -ت

 ماء محمض -1
 غاز الهيدروجين -2

 غاز األكسجين -3
 أكتب المعادلة الرمزية الموزونة للتفاعل  -ث

                                                           2H2O          
تحليل   كهــــــــــــــــــــربي
                       2H2     +  O2 

 ؟!! 3سم 10 المصعدما حجم الغاز المتصاعد عند المهبط إذا كان حجم الغاز المتصاعد عند  -ج
 3سم x   10    =20 2حجم غاز األكسجين   x  2حجم غاز الهيدروجين  = 
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 ماذا يحدث عند تقريب شظية متقدة بالقرب من فرعي الجهاز بعد فتح الصنبور ؟!! -ح

 يشتعل بفرقعةغاز الهيدروجين  ) المهبط (   -1

 تزداد الشظية توهجاين   )  المصعد  (  غاز األكسج -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدد اسم و نوع كل حفرية مما يأتي -6
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 الشكل المقابل

 ما إسم الكائن الذي يمثله كل شكل ؟ -أ

 دب الباندا-2               الدب الرمادي -1

 أذكر إسم المحمية و موقع المحمية التي تهتم بالمحافظة على كل منهما  ؟ -ب

 الواليات المتحدة األمريكية  موقع المحمية لوستون  محمية يإسم المحمية   -1
 شمال غرب الصينموقع المحمية        محمية الباندا  اسم المحمية  -2

 أكمل المعادالت اآلتيةلسؤال التاسع  :  ا

1-              Mg              +  O2             
           ∆             
                  2MgO 

                ماغنسيوم                 اكسجين                                                 أكسيد ماغنسيوم 

2-              MgO           +  H2O         
                                
                Mg(OH)2 

                أكسيد ماغنسيوم          ماء                                              هيدروكسيد ماغنسيوم   

3-              Mg              +   2HCl       
                  مخفف      
                MgCl2  +  H2 

               ماغنسيوم               حمض هيدروكلوريك                              هيدروجين     كلوريد ماغنسيوم   

4-               C                 +  O2         
                ∆                
                    CO2 

                   كربون            اكسجين                                              غاز ثاني أكسيد الكربون    

5-               CO2             +    H2O    
                                
                   H2CO3 

                غاز  ثاني أكسيد الكربون    ماء                                           حمض الكربونيك     

6-               CO2             + HCl          
                 مخفف       
 ال يحدث تفاعل                  

7-               2Na             + 2 H2O       
                                
                   2NaOH     +   H2    +  heat 

ماء                      الصوديوم                       حرارة         هيدروجين         هيدروكسيد صوديوم                                          

8-               2K                + 2 H2O       
                                
                  2KOH         +  H2    +  heat 

يوم              حرارة      هيدروجين      هيدروكسيد بوتاسيوم                                                ماء                        البوتاس  

9-               2K                +  Br2        
                                
                  2KBr 

                                البوتاسيوم                البروم                                          بروميد بوتاسيوم    

10-    2Na             +  Cl2         
                                
                  2NaCl 

                     الصوديوم          الكلور                                                    كلوريد الصوديوم  

11-    Cl2               +   2KBr    
                                
                    2KCl    +     Br2 

                  الكلور                    بروميد البوتاسيوم                  البروم          كلوريد البوتاسيوم                 

12-     Br2              +  2KI       
                                
                   2KBr       + I2 

                     البروم             يوديد بوتاسيوم                                   اليود           بروميد بوتاسيوم    

13-     2H2O                       
تحليل   كهــــــــــــــــــــربي
                       2H2           +      O2    

                       الماء                                                                      غاز األكسجين            غاز الهيدروجين   

 

 اكتب اسم كل كائن و اهم ما يميزه ثم اكتب أيا من هذه الكائنات منقرض و أيها مهدد باإلنقراض-7
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 .................. المستقبل هو ىجدوله ليمأل بالعناصر المالئمة المكتشفة ف ىترك فجوات ف ىالعالم الذ – 1

 مندليف (  –بور  –نيوالندز  –) موزلى                                                                                              

 ( بور – رذرفورد – ىموزل –مندلف )      ........ شف أن نواة ذرة العنصر موجبة الشحنة هواكت ىالعالم الذ – 2

 ( هوفمان - موزلى  – مندليف  –) بور    .     فى الذرة ةالرئيسي الطاقةمستويات  ................العالم  أكتشف – 3

 ( عنصر  18 – عنصر  318 – عنصر  118 – عنصر  218)     ........... المعروفة حتى اآلن عدد العناصر – 4

 ( s – p – d – f )      ..............ى ه ىالجدول الدور ىف   1A  ، 2A على مجموعات  ىتحتو ىالفئة الت – 5

                ...................( يعتبر  18) ىعدده الذر ىالعنصر الذ – 6

  ى (هالوجين رعنص – ىعنصر فلز –غاز خامل  – ىعنصر انتقال)                                                                 

 ......................... هى عناصر ىالجدول الدور ى( فd) ىتشغل الفئة الوسط ىالعناصر الت – 7

 (  خاملة –انتقالية  –قلوية أرضية  –قلوية )                                                                                               

 الخامسة ( –الرابعة  – ةالثالث –) الثانية            .................. يبدأ ظهور العناصر االنتقالية ابتداء من الدورة – 8

 ......................ى الجدول الدور ىة فعينتمى إلى نفس المجمو ىمما يأت ىأ – 9

                                                                                   ( Na , Ne – Na , Cu – Na , Li – Na , C ) 

 ......................ى عدده الذر ىالعنصر الذ ى( يماثل في تركيبة الكيميائ 11) ىعدده الذر ىالعنصر الذ – 11

                                                                                   (2 – 7 – 9 – 19) 

 ( الطاقة ىمستو –النواة  –المجموعة  –الدورة )        ............ نفس ىالخواص ف ىتقع العناصر المتماثلة ف – 11

 ..............................ى للعنصر يساوى العدد الذر – 12

 موع أعداد النيوترونات الموجودة داخل نواة الذرة . مج)أ(          

 .مستويات الطاقة حول نواة ذرته  ىمجموع أعداد االلكترونات التي تدور ف)ب(          

 عدد البروتونات داخل النواة . )جـ(          

 صحيحتان . جـب ، )د(          

 ى ........................لسالبة فيها يساوالحالة العادية يكون عدد االلكترونات ا ىالذرة ف – 13

 ( نصف عدد النيوترونات –ضعف عدد البروتونات  – عدد النيوترونات –ت وناتعدد البرو)                                  

 . ، عند اشتراكها فى التفاعالت الكيميائية أيونات موجبة الشحنة ......................تكون  – 14

 (الفلزات  –ينات جالهالو –الالفلزات  –ازات النبيلة غال)                                  

     ................. ، عدا من أشباه الفلزات التاليةجميع العناصر  – 15

 ( البروم –البورون  –لسيليكون ا –) التيلوريوم                                                                                       

  خامل ( –الفلزى  –شبه فلز  –) فلزى  .............. تبدأ أى دورة من دورات الجدول الدورى الحديث بعنصر – 16

 ( 7A – 1B – 1A – 2A )                          ................... أقوى الفلزات فى المجموعةتقع  – 17

  ( القاعدية –الالفلزية  –الحامضية  –) المترددة              .....................كاسيد من األأكسيد الصوديوم  – 18

 ( N2 – H2 – CO2 – O2 )    . عند تفاعل الصوديوم مع الماء...................يتصاعد غاز  – 19

  متعادلة ( –مترددة  –قاعدية  –) حامضية                         ..................... أكاسيد ىاألكاسيد الفلزية ه – 21

 ...................ى تبدأ الدورة الثالثة بعناصر أكاسيدها كالتال – 21

 حامضية ، قاعدية ثم مترددة . )ب(                            . حامضية ، مترددة ثم قاعدية )أ(        

 قاعدية ، مترددة ثم حامضية .  )د(                                 .   قاعدية ، حامضية ثم مترددة )جـ(        

       .......................ى بـ ة األولعتعرف عناصر المجمو – 22

 ( يةضاألقالء األر – األقالء – لغازات الخاملةا – الهالوجينات)                                                               

 ( 1A – 2A – 7A– 6A)         .............. المجموعة رقم عنصر الهيدروجين إلى ىينتم – 23

  ................... باسم  7Aتسمى عناصر المجموعة  – 24

 (  األرضيةاألقالء  –ازات النبيلة غال –ينات جالهالو –األقالء )                                                                  

  ( الكالسيوم –الهيليوم  –الكلور  –) الصوديوم       .  يناتجمن الهالو ...................يعتبر  – 25

 فى محاليل أمالحه. ...................يحل  – 26

 (  حل الفلوراليود م –اليود محل الكلور  –البروم محل الفلور  –لكلور محل البروم ) ا                               

 جتميع أسئلة اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني من الكتاب املدرسى
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  فلزية ( –أيونية  –تساهمية  –ينية ج) هيدرو                 ..................يوجد بين جزيئات الماء روابط  – 27

 ..................، عدا أنه  كل مما يأتى من خصائص الماء – 28

 . كب قطبىمر )ب(                    . متعادل التأثير على ورقتى عباد الشمس  )أ(   

  . هيتحلل بالحرارة إلى عنصري )د(                                      .يزداد حجمه عند التجمد  )جـ(       

 .....................الحالة الصلبة  ىكثافته ف ىالماء النق – 29

 ( أكبر من كثافته وهو بخار – رمساو لكثافته وهو بخا – كثافته وهو بخارمساو ل – أقل من كثافته وهو سائل)       

 111لى عند غسائل ي – 31
5

 ..................... م فما هى الخاصية األخرى التى تؤكد أنه ماء نقى ؟ 

 ينه (خير على ورقتى عباد الشمس / يتبخر عند تسأثل التدافته عند التجمد / متعاث) يذيب سكر الطعام / انخفاض ك       

    ( 761/  1٫113/  76/  1113٫25)               مللى بار .  ................عتاد يعادل الضغط الجوى الم – 31

 الضغط الجوى عند سطح البحر .  .......................الضغط الجوى على قمة الجبل  – 32

 نصف قيمة (  –يساوى  –أقل من  –) أكبر من                                                                            

 أ ، ب معاً (  –البارومتر  –األنيرويد  –) األلتيمتر فى قياس الضغط الجوى .  ................يستخدم جهاز  – 33

 فى قياس االرتفاع عن سطح األرض .  .....................يستخدم جهاز  – 34

 أ ، ب معاً ( –البارومتر  –األنيرويد  –) األلتيمتر                                                                           

            ( سفيرالثرمو – سفيرالميزو – سفيرالستراتو – سفير) التروبوأول طبقات الغالف الجوى .  .........يعتبر  – 35

 . من سطح البحر وحتى التروبوبوز  ..................تمتد طبقة  – 36

          (   سفيرالثرمو – سفيرالميزو – سفيرالستراتو – سفير) التروبو                                                           

 من التروبوبوز وحتى الستراتوبوز .  ...............تمتد طبقة  – 37

 ( سفيرالثرمو – سفيرالميزو – سفيرالستراتو – سفيرالتروبو )                                                            

 كيلو متر فوق سطح األرض .  2على ارتفاع  ................تقل درجة الحرارة بمقدار  – 38

                                                             (6٫5 
5
 13م /  

5
 5٫6م / 

5
 9٫75م / 

5
 م (

 ثانى طبقات الغالف الجوى .  ...................يعتبر  – 39

            ( سفيرالثرمو – سفيرالميزو – سفيرالستراتو – سفير) التروبو                                                              

  ال توجد إجابة صحيحة ( –دواميا  –رأسيا  –) أفقيا  ..................يتحرك الهواء فى طبقة الستراتوسفير  – 41

            ( سفيرالثرمو – سفيرالميزو – سفيرالستراتو – سفير) التروبو  ..................تحلق الطائرات فى طبقة  – 41

    ( سفيرالثرمو – سفيرالميزو – سفيرالستراتو – سفير) التروبو        ...............تقع طبقة األوزون فى  – 42

     الثرموبوز ( –الميزوبوز  –الستراتوبوز  –) التروبوبوز بين الستراتوسفير والميزوسفير .  ..............يقع  – 43

            ( سفيرالثرمو – سفيرالميزو – سفيرالستراتو – سفير) التروبو   .............أبرد طبقات الغالف الجوى هى  – 44

         ( األكسوسفير –الميزوسفير  – الستراتوسفير –) األيونوسفير                 ...............فى  تتكون الشهب – 45

       ( سفيرالثرمو – سفيرالميزو – سفيرالستراتو – سفير) التروبو .............أسخن طبقات الغالف الجوى هى  – 46

 حراريين (  –أيونيين  –بيين كهر –) مغناطيسيين        .............يحاط األيونوسفير بحزامين  – 47

  ....................تنعكس اإلشعاعات الكونية المشحونة فى طبقة  – 48

           (   سفيرالثرمو – سفيرالميزو – سفيرالستراتو – سفير) التروبو                                                                 

  ................يتكون جزئ األوزون من  – 49

 ذرة أكسجين ( –ثالث ذرات أكسجين  –ذرتين أكسجين  –) أربع ذرات هيدروجين                                             

ملم –النانومتر  –الدوبسون  –) الكيلو متر        .............تقدر درجة األوزون بوحدة  – 51
3
  ) 

 ................تمتص طبقة األوزون  – 52

 األشعة الضوئية (   –أشعة إكس  –األشعة فوق البنفسجية  –) األشعة تحت الحمراء                                             

 ....................طبقة األوزون التى تسمح بنفاذ األشعة فوق البنفسجية  – 53

 القريبة (  –أ ، ب معاً  –المتوسطة  –دة ) البعي                                            

 القطب الجنوبى (  –الشرق األوسط  –خط االستواء  –) القطب الشمالى         ...........يظهر ثقب األوزون أعلى  – 54

  يناير ( –ديسمبر  –سبتمبر  –) أكتوبر من كل عام .              ...............يزداد ثقب األوزون فى  – 55

 

 فى إطفاء الحرائق .  ..................يستخدم  – 56

 األشعة فوق البنفسجية (  –أكاسيد النيتروجين  –الهالونات  –) غاز بروميد الميثيل                                           
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 كمبرد فى أجهزة التبريد .  ...................يستخدم  – 57

 الفريون ( –أكاسيد النيتروجين  –الهالونات  –) غاز بروميد الميثيل                                           

 كمبيد حشرى لحماية مخزون المحاصيل الزراعية  .  ..................يستخدم  – 58

 فريون (ال –أكاسيد النيتروجين  –الهالونات  –) غاز بروميد الميثيل                                           

 من احتراق وقود الطائرات األسرع من الصوت )الكونكورد(   .  ..................ينتج  – 59

 الفريون ( –أكاسيد النيتروجين  –الهالونات  –) غاز بروميد الميثيل                                           

  (N2O    O2 – CH4 – CO2 –)              .................كل مما يأتى من غازات الدفيئة عدا   – 61

  .....................م إلى  2115ارتفعت نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الغالف الجوى فى عام  – 61

                                           (1٫131 ٪ – 1٫132 ٪ – 1٫137 ٪ – 1٫138 ٪ ) 

  .........................ن يرجع إلى زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربو – 62

 كل ما سبق (  –احتراق الوقود الحفرى  –احتراق الغابات  –) قطع األشجار                                           

  ................من اآلثار السلبية لالحترار العالمى  – 63

 التغيرات المناخية الحادة . )ب(        الجنوبى . ذوبان الجليد عند القطب الشمالى والقطب )أ(        

 أ ، ب معاً . )د(    ى .                 نقص كمية األوزون فى الغالف الجو )جـ(        

 ......................يحدث االحترار العالمى نتيجة  – 64

 نقص كمية النباتات على األرضب( )         نقص كمية ثانى أكسيد الكربون فى الغالف الجوى . )أ(       

 ب ، جـ معاً . )د(  زيادة كمية ثانى أكسيد الكربون فى الغالف الجوى.      )جـ(        

 لها تأثير حرارى .  .................تعتبر  – 65

 كل ما سبق (   –أشعة الضوء المرئى  –األشعة فوق البنفسجية  –) األشعة تحت الحمراء                             

 .............فى كال القطبين الشمالى والجنوبى أدى إلى انقراض الحيوانات القطبية مثل ذوبان الثلج والجليد  – 66

 الدب القطبى (  –القرد  –الغزال  –) التمساح                                                                            

    النارية ( –البركانية  –الرسوبية  –) المتحولة  .......................ريات غالبا فى الصخور توجد الحف – 67

 أى من المصطلحات التاليــة أكثرها دقــة فى التعبير عن آثار وبقايا الكائنات الحيــة القديمــة المحفوظة فى – 68

     التحجر ( –الحفريات  –القائمة الحمراء  –) اإلنقراض                 ........................؟ الصخور الرسوبية       

 ......................حفرية أثر أنفاق الديدان تكون بسبب  – 69

 موت الديدان نفسها ودفنها سريعا فى صخور رسوبية لينة .  )ب(وجود هيكل صلب .                                )أ(      

   موت الديدان نفسها ودفنها سريعا فى طبقات الثلج .   ء حياتها .                  )د( ط الديدان أثنانشا )جـ(      

 العنبر ( –الكهرمان  –الصخور النارية  –) األمونيت  ............توجد حفريات كاملة لحشرات محفوظة فى  – 71

 التى كانت موجودة فى العصور الجيولوجية القديمة  عند تجمد المادة الصمغية المفرزة من أشجار الصنوبر  – 71

        حفرية النيموليت ( –حفرية الترايلوبيت  –حفرية كهرمان  –) حفرية كائن كامل       .................فإنها تكون        

 تصلب ؟ما نوع الحفرية المتكونة عند وقوع ورقة نباتية على صخر رسوبى لين فى بداية تكوينه ثم  – 72

 حفرية متحجرة (    –قالب  –طابع  –) أثر                                                                           

  .....................لكى نحصل على حفرية ألى كائن ، ما الذى تتوقعه أن يتوفر له ؟  – 37

 جميع ما سبق (  –الدفن السريع بعد موته  –وسط يحيمه من التحلل  –) هيكل صلب                                      

 .....................هل يعد بيض الديناصور من أمثلة الحفريات المتحجرة ؟  – 74

 ال ، ألنها ال تعتبر حفرية . محل مادتها العضوية جزء بجزء .     )ب( نعم ، إلحالل المعادن )أ(         

 نعم ، ألنها تحمل التفاصيل الداخلية للبيض . ناصور بعد دفنه .                   )د( ، ألنها تدل على بقايا الديال )جـ(         

 مليون سنة ؟ 35ماذا حدث عند إحالل السليكا محل خشب جذوع وسيقان األشجار التى يزيد عمرها على  – 75

 تكونت حفرية متحجرة . )ب(                         تكونت حفرية لكائن كامل .                )أ(         

 تكونت حفرية سن الديناصور . )د(       تكونت حفرية الترايلوبيت .                                )جـ(         

  ......................ال تعتبر كل الحفريات المعروفة حفرية مرشدة وذلك ألنها تتميز :  – 76

 بمدى زمنى طويل ومدى جغرافى واسع . ى محدود .                    )ب( بمدى زمنى طويل ومدى جغراف)أ(         

 بمدى زمنى قصير ومدى جغرافى محدود . ى واسع .                        )د( بمدى زمنى قصير ومدى جغراف)جـ(         

 ............عاصرة لتكوينها كانت بيئة استوائية حارة مطيرة ؟ أى من الحفريات التالية تدل على أن البيئة الم – 77

 األركيوبتركس (  –المرجان  –السرخسيات  –) النيموليت                                                                  
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 نصر التعليمية  عني مشسة رداإحمافظة القاهرة ( 1)

 : إلجابة الصحيحة مما بني القوسنياخرت ا

 (  ) اإلكسوسفير / الميزوسفير / الثرموسفير                  أعلى طبقات الغالف الجوى حرارة. ......................   (1)

 هو ......................ئى التكافؤ ويقع فى الدورة الرابعة ( عدد اإللكترونات الموجودة فى أيون عنصر فلزى ثنا٢)

                                                                                              (٢2  /11  /12 ) 

 (  الرصاص / الزئبق ) الزرنيخ /      فى مياه الشرب يؤدى إلى فقدان البصر. ...................... ( زيادة ٣)

 (  ) الكواجا / الخرتيت / الديناصور                      الكائنات المهددة باالنقراض.  نم ......................  (٤)

************************************************************************** 

 يمية نصر التعل أبو النمرسة رداإ اجليزةحمافظة ( 2) 

 : إلجابة الصحيحة مما بني القوسنياخرت ا

 ) الهيدروجين / األكسجين / ثانى أكسيد الكربون / الميثان ( ......... ( عند تفاعل الصوديوم مع الماء يتصاعد غاز 1)

 / الثرموسفير ( ) التروبوسفير / الستراتوسفير / الميزوسفير       أسخن طبقات الغالف الجوى.  ......................( ٢)

 فى مياه الشرب يؤدى إلى فقدان البصر. ...................... ( زيادة تركيز عنصر ٣)

 ) الزئبق / الرصاص / الزرنيخ / األلومنيوم (                                                                                

 (  ٧٧/  11/  ٧/  ٤)  ...................... ( عدد مجموعات الجدول الدورى الحديث٤)

************************************************************************** 

 نصر التعليمية  وسطة رداإاإلسكندرية حمافظة ( 3) 

 : إلجابة الصحيحة مما بني القوسنياخرت ا

 سفير / األيونوسفير / اإلكسوسفير / الستراتوسفير ( ) الميزو..................... ( تتكون الشهب فى 1)

 (   N2 / H2 / CO2 / O2عند تفاعل الصوديوم مع الماء. ) .....................( يتصاعد غاز ٢)

) الكيلومتر / الدوبسون / النانومتر / ملم..................... ( تقدر درجة األوزون بوحدة ٣)
٣
  ) 

************************************************************************** 

 التعليمية  قهاة رداإالقليوبية حمافظة ( 4) 

 : إلجابة الصحيحة مما بني القوسنياخرت ا

 يمثل عالقة الصفة الفلزية والعدد الذرى فى الدورة. ....................  ( الشكل1)

 

  

  

  

 
 

 ى / حرارى / إشعاعى ( ج) كيميائى / بيولو ................ان الكبد يرجع لحدوث تلوث ( زيادة معدالت اإلصابة بسرط٢)

 ) جد الفيل / النسر األصلع / كبش أروى / الخرتيت ( ................                     ( من الكائنات المنقرضة ٣)

 (  فير / التروبوسفير / اإلكسوسفير / الميزوسفير) الستراتوس ...........( أقرب طبقات الغالف الجوى لسطح األرض ٤)

************************************************************************** 

 التعليمية  القناطر اخلرييةة رداإالقليوبية حمافظة ( 5) 

 : إلجابة الصحيحة مما بني القوسنياخرت ا

 ) الباندا / الكواجا / الخرتيت / النسر األصلع( ....................                   ( الكائنات اآلتية مهددة باالنقراض، عدا1)

 ( 1٩/  11/  1٧/  11) ....................يشبه فى خواصه العنصر الذى عدده الذرى  ٩( العنصر الذى عدده الذرى ٢)

 ) القريبة / المتوسطة / البعيدة (   . ٪122زون بنسبة تمتصها طبقة األو.................... ( األشعة فوق البنفسجية ٣)

 ) حفرية الماموث / حفرية األمونيت / حفرية أنفاق الديدان (         ....................( أيا من هذه الحفريات تمثل أثرا ٤)

  ( N2O / CH4 / H2O / O2)  ................( الغازات اآلتية من الغازات الدفيئة، عدا 5)

 ) البركانية / النارية / الرسوبية / المتحولة (     ....................( توجد الحفريات غالبا فى الصخور ٧)

************************************************************************** 

 العدد الذرى

  

 العدد الذرى

  

 العدد الذرى

  

 الصفة الفلزية الصفة الفلزية الصفة الفلزية
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 التعليمية  أوالد صقرة رداإ الشرقيةحمافظة ( 6) 

 :  القوسنيإلجابة الصحيحة مما بنياخرت ا

  ...................( بزيادة العدد الذرى لعناصر الدورة األفقية ٢)

 / جميع ما سبق ( فلزيةالتقل الصفة ال/  تزداد الصفة الفلزية/  تقل الصفة الفلزية)                            

 ................... ( الضغط الجوى عند سطح البحر يعادل ٢)

 بار / أ ، جـ معا (  1121٣٢5مللى بار /  12٣11٢5مللى بار /  121٣1٢5)                            

 ( األمونيت/  الماموث/  الفورامنيفرا/ السرخسيات ................... ) ( من أمثلة الحفريات لكائنات دقيقة ٣)

  ( تساهمية ثنائية / أيونية/  هيدروجينية/  يةتساهمية أحاد )...................     ( يوجد بين جزيئات الماء روابط٤)

************************************************************************** 

 التعليمية  قويسناة رداإ املنوفيةحمافظة ( 7) 

 : إلجابة الصحيحة مما بني القوسنياخرت ا

                                       ( 7A / 7B / 1A / 2 A ) .................( تقع أقوى الالفلزات فى المجموعة 1)

 ) الزئبق / الرصاص / الزرنيخ (     فى مياه الشرب إلى فقدان البصر.  ................. ( يتسبب زيادة تركيز عنصر٢)

 ............ .....يماثل فى خواصه الكيميائية العنصر الذى عدده الذرى  5( العنصر الذى عدده الذرى ٣)

                                                                                                          (٢٣  /15  /1٣  /1  ) 

 ) الميزوسفير / األيونوسفير / الستراتوسفير / التروبوسفير (  .................( تتكون الشهب فى ٤)

  .................ة المصرية المهددة باالنقراض ( من كائنات البيئ5)

 ) النسر األصلع / الخرتيت / طائر الدودو / طائر أبو منجل(                                              

************************************************************************** 

 التعليمية  مسنودة رداإ الغربيةحمافظة ( 8) 

 : إلجابة الصحيحة مما بني القوسنياخرت ا

                        ( 18 / 17 / 2 / 1 ).................. ينات المجموعة ج( تشغل الهالو1)

 (  CH4 / CO2 / N2O / O2 )           ..................، ماعدا  الدفيئةازات الغ( كل مما يأتى من ٢)

 ) األمونيت / الصخور النارية / الكهرمان / العنبر(         ..................كاملة لحشرات محفوظة فى ( توجد حفريات ٣)

 ) الباندا / الماموث / الكواجا / الديناصور ( ..................                          ( من األنواع المنقرضة حديثا ٤)

 (  ملم ٣22ملم /  ٣م /  5كم /  ٣2) ....... فى م.ض.د .................. ...........( سمك طبقة األوزون يعادل 5)

************************************************************************** 

 التعليمية  منية النصرة رداإ الدقهليةحمافظة ( 9) 

 :  أخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 . ٪ 122نسبة ب ....................... األشعة فوق البنفسجية وزون( تمتص طبقة األ1)

 ) البعيدة / المتوسطة / القريبة (                                                                              

 فريات / التوازن البيئى( ) المحميات / التطور / الح    على حدوث االنقراض.  ....................... ( يستدل من٢)

 للى بار ( م) ميكرومتر / بيكومتر / مللى متر /                           ....................... ( يقاس الحجم الذرى بوحدة ٣)

 (  ٩ / 1٧ / 1٩ / ٧) .......................  ( عنصر من الهالوجينات يقع فى الدورة الثانية فإن عدده الذرى يساوى ٤)

************************************************************************** 

 التعليمية  فايدة رداإ اإلمساعيليةحمافظة ( 11) 

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 البركانية / المتحولة / النارية ( ) الرسوبية /                        .................. ( توجد الحفريات غالبا فى الصخور 1)

 ) مندليف / موزلى / رذرفورد / بور (     مستويات الطاقة الرئيسية فى الذرة. ..................( اكتشف العالم ٢)

 ر ( ) الميزوسفير / األيونوسفير / التروبوسفير / الثرموسفي            .................. ( تحدث كل الظواهر الجوية فى ٣)

 ) حمضى / قاعدى / متردد / قلوى (      ..................( يذوب ثانى أكسيد الكربون فى الماء مكونا محلول ٤)

 (  CO2 / O2 / N2O / CH4 ..................                     )( كل ما يلى من الغازات الدفيئة، ماعدا 5)

 ) البوتاسيوم / الصوديوم / السيزيوم / الماغنسيوم(                    بشكل عام. أنشط الفلزات.................. ( يعتبر ٧)

************************************************************************** 
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 التعليمية  مشالة رداإ السويسحمافظة ( 11)

 : إلجابة الصحيحة مما بني القوسنياخرت ا

 / أكاسيد مترددة (  أكاسيد حامضية/  أكاسيد قاعدية............... ) ع األكسجين مكونة ( تتفاعل الالفلزات م1)

 (  CO2   / H2/ O2) ...............( عند تفاعل الصوديوم مع الماء يتصاعد غاز ٢)

   ( s / p / d )الفئة ...................  ( الهالوجينات إحدى مجموعات ٣)

 / األيونوسفير (  اإلكسوسفير/  التروبوسفير) طبقة مشحونة تنعكس عليها موجات الراديو. . .................. (٤)

 / الثلج (  األمونيت/  الكهرمان ) ...................( توجد حفريات كاملة لحشرات محفوظة فى 5)

************************************************************************** 

 التعليمية  بور فؤادة رداإ بور سعيدحمافظة ( 12) 

 : إلجابة الصحيحة مما بني القوسنياخرت ا

 ينية ( ج) تساهمية / أيونية / هيدرو .....................                              ( يوجد بين جزيئات الماء روابط 1)

 ) أبو منجل / الدودو / النسر األصلع(                                .....................    ( من الطيور المنقرضة حديثا ٢)

 (  18/  17/  0)              .....................( الترقيم الحديث لمجموعة الغازات الخاملة هو ٣)

 وليت / الماموث / المرجان ( ) النيم                        .....................( من أمثلة حفرية الكائن الكامل حفرية ٤)

************************************************************************** 

 التعليمية  سيدى ساملة رداإ كفر الشيخحمافظة ( 14)

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 ة / الرسوبية / المتحولة / النارية ( ) البركاني................... ( توجد الحفريات غالبا فى الصخور 1)

 ) طائر الدودو / الكواجا / الماموث / كبش أروى ( ...................      من األنواع المهددة باالنقراض (٢)

 ................... ( رتبت العناصر فى جدول مندليف ترتيبا تصاعديا حسب  ٣)

 ) العدد الكتلى / الكثافة / الوزن الذرى / العدد الذرى (                                                                      

  أعلى طبقات الغالف الجوى فى درجة الحرارة.( ................... ٤)

 سفير / الميزوسفير ( ) التروبوسفير / الثرموسفير / الستراتو                                                                     

************************************************************************** 

 التعليمية  طاميةة رداإ الفيومحمافظة ( 17)

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 ور / الزئبق / الرصاص / الزرنيخ ( فى مياه الشرب يؤدى إلى فقدان البصر. ) الكل................... ( زيادة تركيز 1)

 ) البار / الكيلومتر / الدوبسون / الجرام ( ...................                                 ( يقدر الضغط الجوى بوحدة ٢)

 (  d / p  / s /f)                        ...................  ( تنتمى العناصر االنتقالية إلى الفئة٣)

 ) األمونيت / الترايلوبيت / الكهرمان / النيموليت (      من أمثلة حفريات الكائن الكامل. ...................  ( حفريات ٤)

 ) التروبوسفير / الستراتوسفير / الميزوسفير / اإلكسوسفير( ...................                       ( تتكون الشهب فى5)

 ) بور / مندليف / موزلى / رذرفورد (    مستويات الطاقة الرئيسية فى الذرة. ................. ..( اكتشف العالم ٧)

************************************************************************** 

 التعليمية  بنى سويفة رداإ بنى سويفحمافظة ( 18)

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 ) يزداد / يقل / يتساوى / ال يتأثر (  الحجم الذرى للعناصر فى الدورة الواحدة بزيادة العدد الذرى.................... ( 1)

 (  O2  /CH4 / CO2 / N2O )                            ...................( كل مما يأتى من الغازات الدفيئة، ماعدا ٢)

 ) رأس محمد / الباندا / وادى الريان / بلوستون(  هى محمية طبيعية لحماية الدب الرمادى.  ...................( محمية ٣)

سم ٧( إذا كان حجم غاز األكسحين المتصاعد عند تحليل الماء كهربيا ٤)
٣

 ين المتصاعدجغاز الهيدرون حجم فإ، 

سم...................      
٣

                                      .                    (٧/  ٣  /1٢  /11  ) 

************************************************************************** 
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 التعليمية  املنياة رداإ املنياحمافظة ( 19)

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 (  H2 / O2 / Cl2 / CO2اء. ) مع المعند تفاعل الصوديوم  ..................... ( يتصاعد غاز1)

 (  13Al  / 17Cl / 15P / 12Mg) ..................... ( أصغر العناصر التالية من حيث الحجم الذرى ٢)

 ..................... ( يتكون جزىء األوزون من ٣)

 كسجين / ثالث ذرات نيتروجين / ذرتين أكسجين ( ) ذرة أكسين / ثالث ذرات أ                                                  

 ممطرة ؟ ..................... ( أى من الحفريات التالية تدل على أن البيئة المعاصرة لتكونها استوائية حارة ٤)

 ) المرجان / النيموليت / السرخسيات / الصنوبريات (                                                  

    ..................... قدار الزاوية بين الرابطتين التساهميتين فى جزىء الماء( م5)

                                                   (
5
12٤15  /

5
1251٤  /

5
1215٤  /

5
1٤5  ) 

************************************************************************** 

 التعليمية  أسيوطة رداإ طأسيوحمافظة ( 21)

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

  ......................( ترتفع معدالت اإلصابة بسرطان الكبد عند شرب الماء المحتوى على 1)

 ( ) الزرنيخ / الزئبق / الرصاص / الكلور                                                                   

 ......................( يحدد حجم الذرة بمعلومية نصف قطر الذرة الذى يقدر بوحدة ٢)

 / البيكومتر / الدوبسون / المللى بار (  راأللتيميت)                                                                   

 ) التيلوريوم / السيليكون / البروم / البورون (   ......................( جميع العناصر التالية من أشباه الفلزات، عدا ٣)

 (  Na / CI / He / Mg )                    . من الهالوجينات ......................( يعتبر عنصر ٤)

************************************************************************** 

 التعليمية  طهطاة رداإ سوهاجحمافظة ( 21) 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

  (  121٣1٢5/  21221/  2121/  1222)                        ........................ بار .   ( المللى بار يعادل 1)

 الزواحف / األسماك / الثدييات (  ) الطيور /                    ........................ ( أول ما ظهر من الفقاريات ٢)

 (  11/  1/  ٧/  ٢ )              ........................( عدد عناصر الدورة الثالثة فى الجدول الدورى الحديث ٣)

 من بخار الماء. ........................ ( تحتوى الثالث طبقات العليا من الغالف الجوى على ٤)

                                                                                  ( ٧5 ٪  /٢5 ٪  /٧5 ٪ ٩٩ ٪ ) 

************************************************************************** 

 التعليمية  أسوانة رداإ أسوانحمافظة ( 22) 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 ) شبه فلز / الفلز / فلز (  .................   دورة من دورات الجدول الدورى الحديث بعنصر ( تبدأ كل1)

 ) الماموث / السرخسيات / الفورامنيفرا / األركيوبتركس ( ................. ( من أمثلة حفريات الكائنات الدقيقة حفرية ٢)

 ) المترددة / الحامضية / الالفلزية / القاعدية (                 .................( أكسيد الصوديوم من األكاسيد ٣)

 ) النارية / الرسوبية / المتحولة (            .................( توجد الحفريات غالبا فى الصخور ٤)

 (  وسفير / األيونوسفير) الميزوسفير / الستراتوسفير / اإلكس                          ................. ( تتكون الشهب فى 5)

 (  11/  1٧/  1٧ )               مجموعات رأسية. ................. ( يتكون الجدول الدورى الحديث من ٧)

 تظهر على هيئة ستائر ضوئية ملونة مبهرة ترى من قطبى األرض..................  ( ظاهرة٧)

 ) الشفق القطبى / االحتباس الحرارى / ثقب األوزون (                                                                                 

 (  ٧٧2/  1121٣/  ٧٧/  121٣1٢5)        مللى بار. .................   ( الضغط الجوى المعتاد يعادل1)

************************************************************************** 

 التعليمية  مرسى مطروحة رداإ مطروححمافظة ( 23) 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 (  12٢511٣/  ٧٧/  121٣1٢5)           مللى بار. ................ .( الضغط الجوى المعتاد يعادل 1)
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 حى. ، تحمل التفاصيل الداخلية لهيكل كائن  هى نسخة طبق األصل................(٢)

 ) حفرية الطابع / الحفرية المتحجرة / حفرية القالب (                                                                                   

................ ( تقل درجة الحرارة بمقدار ٣)
5
 (  51٧/  1٣/  ٧15ض. ) ركم فوق سطح األ ٢م على ارتفاع  

 ) القاعدية / الحامضية / المترددة (                     ................يوم من األكاسيد ( أكسيد الماغنس٤)

 / دوبسون(  زئبق/) مللى بار / سم                        ................  ( وحدة قياس درجة األوزون5)

 نيخ / الزئبق / الرصاص ( فى مياه الشرب يسبب فقدان البصر. ) الزر ( زيادة تركيز .............٧)

************************************************************************** 

 التعليمية  الفرافرةة رداإ الوادى اجلديدحمافظة ( 24) 

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 الصوديوم / الكلور / الهيليوم / الكالسيوم ( )           ينات. جمن الهالو ........................ ( يعتبر1)

 ) الميزوسفير / األيونوسفير / اإلكسوسفير / الستراتوسفير (            ........................( تتكون الشهب فى طبقة ٢)

) الكيلومتر / النانومتر / ملم      ........................ ( تقدر درجة األوزون بوحدة٣)
٣
 بسون ( / الدو 

  ........................( كل مما يأتى من الحيوانات المهددة باالنقراض، ماعدا ٤)

 ) الباندا / النسر األصلع / الكواجا / الخرتيت (                                                                       

************************************************************************** 

 التعليمية  طور سيناءة رداإ جنوب سيناءحمافظة ( 25) 

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 (  ) رباعية / خماسية / سداسية / سباعية                          الشكل. .................... ( بللورة الثلج 1)

 (  من أمثلة حفريات الكائنات الدقيقة. ) الماموث / السرخسيات / األمونيت / الفورامنيفرا ....................( تعتبر ٢)

 (  111/  ٩٢/  ٧٧/  ٢٧.................... عنصرا . ) ( عدد العناصر فى جدول مندليف ٣)

 ر / اإلكسوسفير / الستراتوسفير( ) الميزوسفير / األيونوسفي                      .................... ( تتكون الشهب فى٤)

  (Rb / Na / Cs / Li  (            هو أنشط الفلزات. ....................( عنصر 5)

 ....................نانومتر من األشعة فوق البنفسجية  ٣22( األشعة فوق البنفسجية التى طولها الموجى ٧)

 ) القريبة / المتوسطة / البعيدة / القريبة والمتوسطة معا(                                                                       

************************************************************************** 

 التعليمية  إهناسياة رداإ بنى سويفحمافظة ( 26)

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 (  الثرموسفير /الميزوسفير /الستراتوسفير  /األيونوسفير ) .....................التى يتكون فيها األوزون ( الطبقة 1)

  ..........................من أسباب االنقراض فى العصر الحديث (٢)

 جميع ما سبق(  /الصيد الجائر /مير الموطن تد /التلوث البيئى  )                                                                     

   ( Mg / K / Fe / Cu )  ..................( العنصر الذى ال يتفاعل مع الماء ٣)

 فى الماء يصاب الشخص بسرطان الكبد.  .......................... عنصر عند زيادة تركيز(٤)

 (  النحاس /الرصاص  /الزرنيخ  /الزئبق  )                                                                     

************************************************************************** 

 التعليمية  طور سيناءة رداإ جنوب سيناءحمافظة ( 27)

 :  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 (  رذرفورد /موزلى  /مندليف  /بور مستويات الطاقة الرئيسية فى الذرة. ) .... ................ ( اكتشف العالم1)

 (  سباعية /سداسية  /خماسية  /رباعية  )                               الشكل.  .................... ( بلورة الثلج تكون ٢)

 (  الترمومتر /األلتيمتر /الفولتاميتر /ميتراأل ) ....................     ( من أجهزة قياس الضغط الجوى ٣)

 (  الكهرمان /الفورامنيفرا  /السرخسيات  /الماموث  ) ....................   ( من أمثلة الحفريات لكائنات دقيقة ٤)

  .................... ( من أسباب االنقراض قديما 5)

 (  التلوث البيئى /الصيد الجائر  /اصطدام النيازك باألرض  /صلى تدمير الموطن األ )                                  

************************************************************************** 
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 التعليمية  جهينةة رداإ سوهاجحمافظة ( 28)

:  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

) البروم / الصوديوم / البورون(   جينات. من الهالو................. ( عنصر 1)

) حامضى / قلوى / متعادل (     التأثير على ورقتى عباد الشمس.  .................( الماء النقى ٢)

 (  O2 /CO2 / H2  )     عند تفاعل الصوديوم مع الماء.  .................( يتصاعد غاز ٣)

 
 
 

 

 

https://www.mostafashahen.com/
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 منتدى مصطفى شاهني التعليمى

 
************************************************************************** 
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 منتدى مصطفى شاهني التعليمى

 
************************************************************************** 
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 منتدى مصطفى شاهني التعليمى
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 منتدى مصطفى شاهني التعليمى

 
************************************************************************** 
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 منتدى مصطفى شاهني التعليمى

 
************************************************************************** 
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 منتدى مصطفى شاهني التعليمى

 
************************************************************************** 
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 منتدى مصطفى شاهني التعليمى
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 منتدى مصطفى شاهني التعليمى
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 منتدى مصطفى شاهني التعليمى

 
************************************************************************** 
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 منتدى مصطفى شاهني التعليمى

 
************************************************************************** 
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 اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني
 {  8/    7/    6/    5دورات أفقية.              }  ………( يحتوى الجدول الدورى الحديث على 1)
 {  11/    11/    9/    8}                  مجموعات .             ……( ترتب العناصر االنتقالية فى 2)
 {  7A    /8   /2B   /O}                                      ………( تقع الغازات النبيلة فى المجموعة 3)
، كم عدد اإللكترونات الموجودة فى المدار األخير أليون  13( األلومنيوم عنصر ثالثى التكافؤ ، العدد الذرى له = 4)

               {                                                            11/    12/    8/    3 }   ................................................ا العنصر   هذ
 

 عند زيادة العدد الذري في الدورة الواحدة ............. -1

 ميع ماسبق ( ج -تقل الصفة الفلزية  -تذيد السالبية الكهربية  -)  يقل الحجم الذري        

 المجموعة الصفرية (  - 17المجموعة  -) الدورة الرابعة     تقع اقوى الالفلزات في.............     -2

 

 تتفاعل العناصر االتية مع االحماض المخففة ما عدا .......... -3

 الكربون  (   -الحديد        -)  الخارصين                                                                                      

 الحديد   (   -الخارصين   -)  النحاس        محل هيدروجين الحمض    اليحل عنصر ............. -4

 ( CO2     -   SO3  -   NO2 -    MgO)      مما يأتي من االكاسيد الحامضية ما عدا ....... لك -5

 غاز خامل (  -الفلز  -شبه فلز  -) فلزي   .....ل الدوري الحديث بعنصر  تبدأ أي دورة في الجدو -6

 الكالسيوم  (   -  الهليوم    -الكلور     -ديوم ) الصو    الهالوجينات  ....منيعتبر ...........  -1
 اليود محل الكلور  (  -البروم محل الفلور   -) الكلور محل البروم  يحل.....في محاليل امالحه -2
  

 ..........يأتي من خواص الماء ما عدا .. اكل مم -1
 يتحلل بالحراره الى عنصريه( -يذيد حجمه عند التجمد  -مركب قطبي -) متعادل التأثير 

 أيونية ( -هيدروجينية  -) تساهـمية                        يوجد بين الماء روابط .................      -2
  فما الخاصية األخرى التى تؤكد أنه ماء نقي ...........   م 5111سائل يغلى عند درجة حرارة  -3

 يتبخر عند تسخينه ( -ـاثير على عباد الشمس تل المتعاد -)انخفاض كثافته عند تجمده 
 

 وسط   ( -نهاية    -) بداية        ............كل دورة      يقع كل عنصر من عناصر االقالء في  -1

 غاز     (     -سائل    -) صلب      يتميز عنصر البروم في درجة الحرارة العادية انه  ........   -2

 خامل  ( -اشباة الفلزات  -الالفلزية   -) الفلزية      السيليكون من العناصر ...............   -3

 (   KF    -    K2F  -   KF2)  الفلور ينتج مركب صيغته ....  ند تفاعل البوتاسيوم معع -4

 الضغط الجوي المعتاد   يعادل    ...... -1
 جميع ماسبق (  -بار     1 ,113   -مللي زئبق    761 -سم زئبق   76)                                       

 يقع ...............بين الستراتوسفير و الميزوسفير         -2
 موبوز   ( ثر  -ميزوبوز     -ستراتوبوز    -)   تروبوبوز                                                             

 ستراتوسفير (  -اكسوسفير    -ايونوسفير     -)  ميزوسفير    تتكون الشهب في ............ -3
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 من أمثلة الحفريات الدقيقة ............................. -1
 النيموليت ( -الفورامنيفرا  -السرخسيات   -) الماموث                                                              

 .. توجد حفريات كاملة لحشرات محفوظة في ......... -2
 العنبر (  -الصخور النارية  -الكهرمان  -) األمونيت                                                               

 

 النارية (  -البركانية  -الرسوبية  -) المتحولة     توجد الحفريات غالباً في الصخور ............ -1
 ( كائن كامل   -طابع    -) قالب         قدم ديناصور من حفريات .............. أثر -2
 












